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Sammanfattning
Skanska (2016) har uppgett som ett av sina mål att minska slöserier och stillestånd i produktion. För
att nå dit har Skanska tagit fram en metod för att mäta produktiviteten för sina anläggningsprojekt.
Skanska köper maskintjänster för ca 1 miljard kronor per år. Undersökningar har visat att maskiner
står stilla 30 till 40 % av den planerade arbetstiden. En dag av stillastående arbete är kostsam och om
det gick att effektivisera med endast 1 % sparar det Skanska upp till 10 miljoner SEK per år.
Tillsammans med Skanskas region Väg och Anläggning Mellansverige, utfördes mätningar på fyra av
regionens projekt med hjälp av en produktivitetsmätare som fästs på grävmaskinernas bom.
Produktivitetsmätaren kan inte koppla rörelser till effektivitet utan räknar endast rörelserna maskinerna
utför.
Målet med rapporten var att hitta samband mellan driftnedgångar och aktiviteter i produktion samt att
se varför de uppstår, för att senare ge förslag på hur de kan förebyggas eller åtgärdas. Ett annat
relevant slutresultat var att lägga grunden för fortsatta mätningar och kontinuerlig uppföljning. Studien
genomfördes med metoderna mätningar, dagböcker och intervjuer.
Resultatet blev att driftnedgångar uppstår på grund av:
●
●
●
●
●
●

Brist på material
Krockar i arbetsmoment
Arbetsplanering
Bristfälliga handlingar
Brist på yrkesarbetare
Väntetider

Optimeringen av arbetet kan ske redan i planeringsfasen. Grunden till en bra produktion ligger i hur
välplanerat projektet är. Att bibehålla en god kundrelation i produktionsskedet underlättar till att
snabbare få tag på kompletterande handlingar. Genom att involvera produktionspersonalen i planering,
kan risken minska för att onödiga stillestånd uppstår. Deras kunskaper och erfarenhet om arbetets
utförande är värdefulla i planeringen. Även att skapa leveransplaner för material och en levande
arbetsplatsdisposition, där materiallager uppdateras kontinuerligt efter tidplanen och kommande
arbetsmoment. Mätdata från produktivitetsmätaren kan i framtiden användas för att skapa diskussion i
alla led. Som en punkt vid veckomöten i produktion, som en punkt i ledningsgruppsmöten i distriktet
och även för Skanska centralt. Detta för att ta lärdom av varandras sätt att arbeta.

Nyckelord: Anläggning,
produktivitetsmätningar

byggstyrning,

grävmaskiner,

produktionsplanering,

produktivitet,
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Abstract
Skanska (2016) has stated as one of their goals to reduce waste and downtime in production. To
achieve this, Skanska developed a method for measuring the productivity of their construction
projects. Skanska spends approximately SEK 1 billion per year on machine services. Studies have
shown that machines stand still 30 to 40 % of their planned working hours. One day of downtime is
costly and if it could be efficientized with only 1%, it will save Skanska up to SEK 10 million a year.
Together with Skanska Road and Construction in Sweden, measurements were carried out on four of
the region's projects, using a productivity measuring device attached to the arms of the excavators. The
device cannot connect movements to efficiency, but only calculate the movements the machines
perform.
The goal of the report was to find a connection between operational downturns and activities in
production and to see why they occur and later make suggestions on how they can be prevented or
remedied. Another relevant end result was to lay the foundation for further measurements and
continuous follow-up. The study was conducted using the methods measurements, diaries and
interviews.
The result was that operating downturns occur due to:
●
●
●
●
●
●

Lack of material
Operation collide
Work Planning
Insufficient documentation
Lack of professional workers
Waiting times

The optimization of the work can already be done during the planning stage. The reason for a good
production lies in how well-planned the project is. Maintaining a good customer relationship in the
production stage facilitates faster access to additional documents. By involving production staff in
planning, it can reduce the risk of unnecessary downtime. Their knowledge and experience about the
workmanship are valuable in planning. Also, create delivery plans for materials and a workplace
disposition that is up-to-date, where inventories are updated continuously according to schedule and
future workflow. The measurement data from the device can in future be used to create discussion at
all sections. As a point at the weekly meetings in production, as a point in management group
meetings in the district and also for Skanska centrally. This to learn from each other's ways of
working.

Keywords: Construction, construction management, excavators, production planning, productivity,
productivity measurements
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Förord
Denna studie har varit det avslutande examensarbetet på 15.0 högskolepoäng på
högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. Examensarbetet initierades av Skanskas region Väg och Anläggning Mellansverige, där de
hade ett intresse av att ta reda på sina projekts produktivitet och vilka förbättringar de kan göra i sin
region. Studien har varit mycket intressant och givande och har gett oss en bra inblick i
produktionsstyrning.
Vid Skanska vill vi tacka på näringslivshandledare Magnus Tesch, mätchefen Björn Sandén samt
samtliga produktionschefer och arbetsledare för deras tid och engagemang i vårt examensarbete. Ett
särskilt tack riktas till alla grävmaskinister som tagit sig tid att fylla i dagböcker och svara på alla våra
frågor och hjälp oss att genomföra denna studie.
Vid högskolan vill vi tacka vår handledare Alicja Tykocka-Ström för hennes kloka ord och för att hon
alltid har funnits tillgänglig att svara på våra frågor, samt examinator Per-Magnus R Roald.
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Ordlista
Á-pris: Pris per viss mängd (Svenska Akademiens Ordböcker, 2009)
AG: Asfaltgrus
Anbud: Offert av en vara eller tjänst mot viss ersättning (Svenska Akademiens Ordböcker, 2009a).
Arbetsledare: Leder den dagliga produktionen. Ansvarar för att planera, leda och fördela det dagliga
arbetet för arbetslaget.
Bandare: Grävmaskin med drivband
Beställare: Kan även kallas för byggherre, är en person eller organisation som låter uppföra hus och
som även skaffar ekonomisk finansiering (Svenska Akademiens Ordböcker, 2009b).
Bygghandlingar: Handlingarna till ett byggprojekt med information mellan medverkande i
byggprocessen (Nordstrand, 2008)
Driftnedgång: Nedgång i produktionstakten.
Dumper: Maskin som förflyttar massor på arbetsplatsen och fungerar bra där terrängen är dålig eller
svår att ta sig fram på.
Entreprenör: En person eller firma som åtar sig att utföra en större arbetsuppgift mot viss ersättning.
Fall A: Återanvändning av schaktmassa på bygget.
Fall B: Vidare transport eller försäljning av utvunna schaktmassor till bergkross eller andra aktörer.
Framdrift: Arbete som utförs per tidsenhet
Hjulare: Grävmaskin på hjul
Produktionschef: Ansvarig för projekt
Projektchef: Övergripande ansvarig för flera projekt
Underentreprenör: Av entreprenören upphandlad entreprenör för specifika arbetsområden
(Nordstrand, 2008).
Utförandeentreprenad: Byggherren utför utredningar och projektering och entreprenören utför
arbetet utifrån de handlingarna byggherren utformat (Nordstrand, 2008).
Utförandemaskin: Maskin på byggarbetsplatsen, exempelvis grävmaskin och dumper.
VA: Vatten och avlopp
VSAA: Vårt sätt att arbeta (VSAA) är Skanska Sveriges ledningssystem och byggs upp utifrån deras
processer (Skanska, 2018g)
Överbyggnad: Täckande konstruktion över något (Svenska Akademiens Ordböcker, 2009c).
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Statens intresse i anläggningsbranschens produktivitet beskrivs i en rapport från Statskontoret (2010).
Den visar att en ökad produktivitet skulle medföra besparingar men att det finns svårigheter i att mäta
produktivitet med några gemensamma mått eftersom verksamheterna skiljer sig åt. För att kunna mäta
sin egen produktivitet krävs att företagen själva tar fram metoder som är anpassade efter deras egen
arbetsmodell.
Skanska (2016) har uppgett som ett av sina mål att minska slöserier och stillestånd i produktion. För
att nå dit har Skanska tagit fram en metod för att mäta produktiviteten för sina anläggningsprojekt.
Skanska köper maskintjänster för ca 1 miljard kronor per år. Undersökningar har visat att maskiner
står stilla 30 till 40 % av den planerade arbetstiden. En dag av stillastående arbete är kostsam och om
det gick att effektivisera med endast 1 % sparar det Skanska upp till 10 miljoner SEK per år.

1.2. Problembeskrivning
Verksamhetsgrenen Väg och Anläggning hos Skanska skall analysera grävmaskiners produktivitet på
sina projekt.
Tillsammans med Skanskas region Väg och Anläggning Mellansverige, utförs mätningar på fyra av
regionens projekt under våren 2018 med hjälp av en produktivitetsmätare, härefter kallad “pucken”.
Pucken är begränsad. Den kan inte koppla rörelser till effektivitet, den räknar bara antal rörelser
maskinerna utför oavsett vilken form av arbete de utför. Mätaren utför ingen kvalitativ bedömning av
det utförda arbetet och bevakningen av produktionen kan inte fås via pucken. Ur puckens perspektiv
kan exempelvis raster registreras som en driftnedgång. Statistiken ger ett medelvärde mellan de
maskiner med puck som finns på arbetsplatsen. Pucken visar alltså inte en enskild maskins aktivitet
under ett skift.
För att kunna utnyttja rådata från pucken måste den ställas i förhållande till det ursprungliga
problemet, maskinernas höga inaktivitet.
Det önskade resultatet skall bli att i framtida projekt undvika omfattande driftnedgångar samt att utföra
förbättringar redan i planeringsskedet.
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1.3. Syfte och frågeställning
Statistiken som erhålls via pucken skall analyseras och bearbetas för att undersöka när driftnedgångar
uppstår. Syftet är hitta samband mellan driftnedgångar och aktiviteter i produktion. Dessa samband
skall i slutändan användas för att i produktion undvika stillastående maskiner och få en jämnare
fördelning av arbetet.
Frågeställningar enligt följande:

Figur 1.1 Rapportens frågeställningar

1.4. Mål
Målet med rapporten är att hitta var driftnedgångar uppstår och ge förslag på hur dem kan förebyggas
eller åtgärdas. Att få en tydlig bild över vilka samband som råder mellan driftnedgångar och andra
parametrar. Ett annat relevant slutresultat är att lägga grunden för fortsatta mätningar och kontinuerlig
uppföljning. Detta för att uppnå Skanska egna mål, att stillastående maskiner skall undvikas och få en
jämnare fördelning av arbetet. Förväntningen är att kunna se att ett välplanerat projekt med direkt
uppföljning i produktion skall ge bättre förutsättningar för en god framdrift.
I den bästa möjliga mån blir det ett gynnsamt resultat som minskar driftnedgångar hos de kommande
projekten.
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1.5. Avgränsningar
1.5.1. Mätningarnas omfattning
Mätningarna kommer att utföras på fyra av Skanskas projekt i regionen Väg och Anläggning
Mellansverige, distrikt Sörmland, där två maskiner per projekt blir monterade med puck. Mätningarna
sker mellan den 13 april 2018 och den 9 maj 2018. Röda dagar, helger och klämdagar bortses från i
statistiken. Ingen hänsyn tas till de övriga maskinerna på arbetsplatserna.
Mätningarna ger ett genomsnitt av maskinernas aktivitet. Det innebär att den enskilda individens
prestation eller kompetens inte kommer att beaktas i analysen. Det är en parameter som inte får mätas,
enligt fackliga överenskommelser mellan Skanska och grävmaskinisternas fackförbund.

1.5.2. Intervjuer
Intervjuer kommer endast att ske med personer på de arbetsplatser där mätningarna utförs. Detta
omfattar endast maskinister och produktionsledning, inte yrkesarbetare. Även mätchefen för Skanska
Sverige kommer att intervjuas.

1.5.3. Dagböcker
Studien kommer att bortse från den enskilda individens personliga åsikter om arbetet. Den
informationen som registrerats i maskinistens samt arbetsledningens dagböcker kommer att jämföras,
för att erhålla mätbara värden.

1.5.4. Trafik i området
Trafiken i området och eventuella omläggningar av den kommer inte heller att tas i beaktning, detta är
för beroende av det geografiska läget och varierar från arbetsplats till arbetsplats. Det kommer vara en
variation av projekt som analyseras. Det innebär att trafiken i området påverkas olika mycket om det
är ett förberedande arbete för husbyggnad eller ett väg- och VA-projekt där en del av vägen måste
stängas av.

1.5.5. Väder
Väder kan ha en viss inverkan på framdriften. Hänsyn tas till årstid och klimat men inte vädrets
inverkan på enskilda dagar. Med avseende på tjäle är projekten samlade i samma geografiska område
och därav får årstiden en parameter i analysen.
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2. Metod
2.1. Databaser
2.1.1. ConX
Pucken kommer att skicka rådata via en server till databasen ConX, som omvandlar dessa till statistik i
form av linje-, stapel- och cirkeldiagram. Informationen från pucken blir sedan tillgänglig via en
hemsida, som uppdateras två gånger per dygn. Statistiken presenteras sedan i procentenhet eller som
absolut tid. Det kommer att bli ett genomsnitt av den tiden de maskiner, som är monterade med puck
på projektet, är i rörelse. I de fall där det är färre än två maskiner med puck visas inte informationen
för ett enskilt projekt på hemsidan. Den statistiken samlas då istället i Skanskas statistik för hela
landet.

2.2. Dagböcker
2.2.1. Grävmaskinisternas dagbok
Dagböcker skapas inför mätningarna i både digital och fysisk form till grävmaskinisterna där de skall
dokumentera och utvärdera dagens utförda arbete. Dessa kommer att hämtas in löpande för att
kontinuerligt kunna jämföra med mätdata från pucken. Dagböckerna kommer att jämföras med
statistiken från ConX och sedan härledas till vilka moment som stillestånden uppstår i.
Maskinisterna kommer att få ange vilka arbetsmoment de har haft under dagen, vilken typ av maskin
de kört samt om det varit några planerade/oplanerade stillestånd under dagen. De skall även uppskatta
tiden för stillestånden.

2.2.2. Spik
Spik är Skanskas program för projektstyrning, som bland annat används för att dokumentera
projektens dagböcker och kalkyler. Dagböckerna fylls i av arbetsledare eller produktionschefer på
plats, där de noterar dagens utförda arbete samt eventuella avvikelser, störningar och hinder.
För att hitta anledningen till och vart i produktionen driftnedgångar uppstår skall statistiken jämföras
med arbetsledarnas- samt grävmaskinisternas dagböcker.

2.3. Tidplaner
Projektens tidplaner skall samlas in vid starten av mätningarna. Dessa används till att jämföra den
faktiska framdriften med den planerade. I tidsplanerna syns vilka arbetsmoment som utförs under
tidsperioden som mätningarna genomförs.
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2.4. Intervjuer
Intervjuer med tydliga frågor utan svarsalternativ kommer att utföras, där åtta grävmaskinister, två
arbetsledare, fyra produktionschefer och en mätchef kommer att tillfrågas. Erfarenheten och
kunskapen de besitter ger en bättre helhetsbild och informationen fångas upp vid frågor där svaren inte
är styrda.

2.5. Platsbesök
Regelbundna platsbesök kommer att utföras under de fyra veckors tid som mätningarna genomförs, i
samband med intervjuerna och när de fysiska dagböckerna hämtas. Vid dessa tillfällen kommer även
dokumentation av arbetsplatserna att göras.
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3. Nulägesbeskrivning
3.1. Om Skanska
År 1887 i Malmö bildades Skanska under namnet Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. Till en
början tillverkade de betongprodukter. De blev snart ett byggbolag och redan 10 år efter starten hade
de en internationell verksamhet. Skanska har haft en stor roll för Sverige under 1900-talet när
infrastrukturen byggdes ut. De var även ett av de ledande byggbolagen under Miljonprogrammet
(1965-1974) och byggde ungefär 10 000 hem per år. 1984 bytte Skånska Cementgjuteriet namn till
Skanska (Skanska, 2018a).
Skanska finns idag i 10 länder i Europa och har även verksamhet i USA. De har 40 800 anställda
globalt och 2017 omsatte Skanska 161 miljarder kronor. I Sverige är motsvarande siffror 9 200
medarbetare och 38 miljarder kronor. Marknadsandelen för byggverksamhet i Sverige är 8 %
(Skanska, 2018b).
Eftersom Skanska är den ledande samhällsutvecklaren driver de utvecklingen av hållbart byggande.
Detta innefattar arbeten inom grönt byggande, klimatarbete, social hållbarhet och mångfald. De ställer
inte bara krav på sin egen verksamhet utan även på leverantörer och underentreprenören. Målet är att
de vill bidra till ett bättre lokalsamhälle, där de vill skapa hållbara städer och skapa mötesplatser för
människor. Detta görs genom att utveckla nya tekniska lösningar, inte bara för att skapa en bättre miljö
utan för att även skapa lägre livscykelkostnader (Skanska, 2018f).

3.2. Verksamhetsområden
Företaget har fyra verksamhetsområden, Bygg- och anläggningsverksamhet, Bostadsutveckling,
Kommersiell fastighetsutveckling och Infrastrukturutveckling. Bygg- och anläggningsverksamheten
bygger och renoverar hus, anläggningar, infrastruktur och bostäder. Verksamheten utför även
entreprenaduppdrag till övriga verksamhetsområden (Skanska, 2018c).

3.2.1. Regionen
Varje verksamhetsområde är indelat i regioner, baserat på geografiskt läge (Skanska, 2018d).
Examensarbetet utförs för verksamhetsområde Väg och Anläggning Mellansverige. Regionen är
uppdelad i fyra distrikt, Bergslagen, Östergötland, Uppsala/Gävleborg och Sörmland. Projekten som
behandlas i examensarbetet ligger i distrikt Sörmland.
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3.2.2. Projekten
Jagbacken
Projektet är beläget i Mariefred, Strängnäs kommun. Skanska skall i detta projekt göra markarbeten så
som VA och vägar. Markarbetet utförs för att förbereda för vidare byggnation som utförs av ett annat
bolag och Strängnäs kommun är beställare av arbetet.
Stavlund
Strängnäs kommun har beslutat att marken i Stavlund skall exploateras till framtida bebyggelse av
bostäder. I detta projekt har Skanska i uppgift av kommunen att utföra VA-ledningar, fiber, bygga väg
och en överbyggnad av typen asfaltgrus.
Sörmland vatten
Skanska har fått i uppdrag av det kommunalägda bolaget Sörmland vatten att renovera VA-ledningar i
innerstaden av Katrineholm samt färdigställa en lekpark i Vingåkers kommun.
Sörmland vatten är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner (Sörmland
vatten, 2018). VA-arbetet utförs på en högtrafikerad väg där tredje man berörs likaså lekparken som
byggs intill ett bostadsområde och affärslokaler.
Österkärv
På Österkärv skall ett BoKlok-område byggas. BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och IKEA
som bygger hus i modulformat och på projektet är Skanska själva är beställare. Marken skall
förberedas för hus och kringliggande gångvägar och vägar. Tidigare har marken använts för åkerbruk
och markförhållandet är lerigt och pålning har utförts på hela tomten. I BoKlok projekt är det ytterst
höga krav på precision gällande dragningar av ledningar då placering av färdigbyggda hus görs direkt
på bottenplattan.
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4. Teoretisk referensram
4.1. Definition av produktivitet
I en rapport beskriver Jonsson (1996) definitionen av produktivitet. Produktivitet är ett mått på hur
mycket som har producerats i förhållande till de använda resurserna. För att få bästa resultat skall
produktionsresultat mätas i förhållande till alla ingående resurser, så kallad total produktivitet.
I praktiken kan det vara svårt att mäta total produktivitet, eftersom det är svårt att beräkna alla
resurser. För att möjliggöra mätningar mäts därför partiell produktivitet, en mätning på hur mycket
som producerats i förhållande till en eller några ingående resurser. Bäst är om mätresultat kan utföras
dagligen.
Partiell produktivitet = utfört arbete/teoretisk arbete

Mätresultatet som fås ut kan vidarekopplas med planering och utnyttjandegrad som har en stor
ekonomisk vinning. Produktivitetsmåttet som tas fram är ett bra verktyg för att kunna jämföra olika
arbetsplatser. Detta för att företaget ständigt skall förbättras för att nå sina visioner och bli
konkurrenskraftig i branschen. Målet är att sträva efter en jämn produktionstakt där inga större
oplanerade driftnedgångar blir ett faktum för ett försenat projekt. Ett stillestånd kostar både tid och
pengar men är även slöseri på resurser (Jonsson, 1996).

4.1.1. Maskinproduktivitet
Att mäta maskinproduktivitet kan utföras på flera olika sätt, exempelvis antal producerade enheter
dividerat med totala kostnader. Detta kommer att generera små siffror skriver Jonsson (1996). Om
kvoten vänds på så att maskinkostnaderna per producerad enhet räknas ut blir värdena mer lättlästa.
Dock måste detta indexregleras om värdena skall kunna jämföras med äldre uträkningar.
Att räkna ut utnyttjandegraden på sina maskiner är ett annat sätt att räkna ut hur effektivt maskinerna
används, genom att exempelvis dividera kostnaden för de använda maskinerna med de totala
maskinhyreskostnaderna. Det blir inget rent produktivitetsmått, då det inte är en kvot mellan
produktion och resurs, men det ger en indikation på hur väl maskinerna utnyttjas. Det som är viktigt
att tänka på när maskiners produktivitet skall mätas är att det skall ske enkelt, på ett sätt där
användningen av maskinerna registreras behändigt (Jonsson, 1996).
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4.1.2. Produktivitet på företaget
Skanska använder sig av styr- och målkort för att sätta upp ekonomiska mål. Målkorten ställs upp
inom fem olika delområden, där målen framförallt sätts inom det delområde som påverkar
lönsamheten mest (Skanska, 2018g).
●
●
●
●
●

Inköp
Produktivitet
Risker och Möjligheter
Oförutsedda intäkter
Byggtid/Allmänna Kostnader

Ett delområde i målkorten för verksamhetsgren Väg och Anläggning är produktivitet.
Produktionschefen är ytterst ansvarig för produktiviteten. I syfte för att uppnå en bra framdrift och en
hög produktivitet skall fem verktyg tillämpas.
●
●
●
●
●

Arbetsberedning
Rullande tidplan
Målstyrning/framdriftsuppföljning
Visuell styrning
Normallägen

Arbetsberedningen utförs för att välja arbetsmetod, där produktiviteten ligger i fokus. Där skall
eventuella risker och störningar fångas upp och minimeras. Där anges även de kapaciteter som senare
skall följas upp. Målstyrning och framdriftsuppföljning utförs utifrån de mål som finns för projektet.
Exempel på mål kan vara kapacitet i termer av meter per dag, lass per dag, timmar per ton och så
vidare. Ett annat mål kan vara milstolpar, vilket används när det är något som skall vara utfört vid en
given tidpunkt. Ett antal färdiga mallar finns för framdriftsuppföljning, där budget, mål och utfall
ställs mot varandra (Skanska, 2018g).

4.2. Produktivitetsmätningar i byggbranschen
Byggbranschen har kritiserats för sin låga produktivitet. I rapporten Sega Gubbar som Statskontoret
publicerade 2009 beskrivs att byggbranschen är medveten om sitt förnyelsebehov och att det
förändringsarbete som utfört inte har påverkat produktiviteten och kostnaderna inom branschen.
Byggbranschens produktivitetsutveckling har inte följt med i samma takt som annan tillverkande
industri i landet.
I en uppföljande rapport beskriver Statskontoret (2010) svårigheterna med att finna ett gemensamt
mått för att mäta produktiviteten i anläggningsbranschen. Det har konstaterats att produktiviteten är
låg, men utan att riktigt kunna mäta hur låg. Det kan finnas möjlighet till besparingar för staten om
produktiviteten ökar, dock gör företagarna den största vinsten. Variationerna mellan olika projekt
skapar mätproblem, så det föreslås att arbetsmoment skall jämföras med varandra för att resultatet inte
skall bli missvisande. Moment som finns i de flesta projekt kan jämföras såsom materialtransporter
och schaktarbeten.
Produktivitetsmätningar inom byggbranschen utförs i mindre grad och är bristfälliga, beskriver Marof
och Struijk (2015). I deras studie konstateras det att de produktivitetsmätningar som utförs är partiella
mätningar, där det mäts mängd per tidsenhet. Detta används som erfarenhetsåterföring och mätningar
anses främst vara intressanta inom området kvalitet.
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4.3. Byggstyrning
Révai (2012) definierar byggstyrning som alla de åtgärder som byggentreprenörerna vidtar för att styra
sitt byggprojekt så effektivt som möjligt. Ett byggprojekt är till exempel tillverkningen av en byggnad
eller en anläggning.
Styrning av en verksamhet sker genom:
●
●
●
●
●
●
●

att mål ställs för verksamheten
planer ställs för hur målen skall uppnås
genomförande av verksamheten enligt planerna
uppföljning av verksamheten under produktion
kontroll av verksamheten
analys av eventuella skillnader mellan förväntade och verkliga data
korrigering av avvikelser, så att verksamheten styr mot mål igen

4.3.1. Produktionsplanering
Byggprojektet är uppdelat i tre faser: program-, projekterings- och produktionsfasen. Produktionsfasen
utförs i de allra flesta fall av en entreprenör, med underentreprenörer inom specialistområden såsom
el-, VVS- och måleriarbeten. Inom anläggningsprojekt kan underentreprenörerna vara
sprängningsarbetare, grävmaskinister och andra typer av maskinförare (Révai E. 2012).
Produktionsplanering är ett av de viktigaste verktygen för verksamheten. Företagen skall se till att det
finns resurser för att planera arbetet på ett kvalitativt och kvantitativt önskvärt sätt. Yrkesarbetare bör
involveras i produktionsplanering, eftersom de besitter de mest detaljerade kunskaperna kring själva
utförandet. Att involvera medarbetarna i planeringsarbetet skapar motivation till att förverkliga
planeringens innehåll och arbetarnas prestationer (Révai E. 2012).

4.3.2. Logistik och leveransplanering
Logistik handlar om att se till att rätt saker finns på rätt plats vid rätt tillfälle. I byggindustrin handlar
logistiken till stor del om att planera. Då byggprojekt utförs i projektform där varje projekt oftast har
en ny organisation, ett nytt geografiskt läge och nya förutsättningar kan inte en standard skapas för
bygglogistiken. Det är ofta begränsat med plats på området och lager kan inte skapas i större
omfattningar. Där krävs det att leveranser planeras i förväg, men dessa måste samordnas med andra
planer så att de inte krockar med varandra. En tidsförskjutning i ett arbetsmoment kan leda till att
andra resurser inte är tillgängliga när de behövs. Men eftersom byggandet är ett hantverksarbete måste
visst material finnas på plats, då vissa problem måste lösas på en gång. Det krävs ett visst lager på
arbetsplatsen (Aronsson, Ekdahl och Oskarsson, 2013).
Leveransplaner skapas ur inköpsplan och arbetsplaner. En leveransplan skapas för varje material för
sig och dessa kräver stor noggrannhet. Störningar och väntetid är inget som ger rimlig kompensation i
slutändan. Material bör om möjligt anlända precis innan den skall monteras in (Révai, 2012).
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4.3.3. Störningar och hinder
För att skapa sig förutsättningar för ett lyckat byggprojekt behövs en väl upplagd och konsekvent
planering. Planeringen är det som skapar en god byggstyrning. Genom att kontrollera framdriften
under byggets gång och jämföra med planering kan avvikelser upptäckas (Révai, 2012).
En av de viktigaste målsättningarna med planering är att förhindra och minimera risken för störningar
under byggskedet. För att kunna göra detta måste störningarna vara kända och på så vis skapas
möjligheten att välja bort de alternativ som är mer störningskänsliga. Det går att påverka den
mänskliga faktorn genom att informera om produktionsplaneringen, det skapar motivation hos de
berörda (Révai, 2012).
En störning kan relateras till en eller flera faktorer. Beroende på faktor kan de med olika
svårighetsgrad åtgärdas. Vissa kräver större insatser och då kan tid och pengar gå förlorade. Resurser
på arbetsplatserna, så som personal och maskiner, kan ha förödande konsekvenser om dessa inte är
planerade korrekt (Révai, 2012).
I en intervjustudie avseende störningar i byggprocessen konstaterade Hedling och Lindgren (2012) att
de vanligaste anledningarna var krockar mellan arbetsmoment, bristfälliga handlingar, väntan och
väder. För att skapa mer störningsfria processer krävs att företagen arbetar med
erfarenhetsåterkoppling, att involvera personalen i planering men även att de är med och utvärderar
avslutade projekt. De menar att företaget skall arbeta för ständig förbättring och detta skall ske stegvist
med små förändringar. Varje process skall optimeras var för sig, då alla delmoment måste bli
störningsfria innan en hel process är det.

4.3.4. Projekt- och produktionsuppföljning
Uppföljning görs för att analysera situationen och besluta om och genomföra åtgärder.
Rapporter om uppföljning skrivs för att ta reda på om arbetet går åt det håll som det är planerat.
Ledningen skall kunna använda sig av uppföljningsrapporten för att kunna fatta beslut under pågående
projekt och planera framtida projekt (Andersen, Grude och Haug, 2013).
Fallgropar i uppföljningen kan vara att det är bristande förståelse för uppföljningens syfte.
Uppföljningens centrala syfte är fånga upp problem och ändra planer om det inte går åt det hållet som
är önskat. Medarbetare kan uppfatta det som förföljelse och där krävs av projektledningen att
tydliggöra sitt mål med uppföljningen. En annan fallgrop är att uppföljningen inte sker på ett
systematiskt sätt. Dessa bör ske regelbundet och med en struktur som passar projektet (Andersen,
Grude och Haug, 2013).
Révai (2012) skriver att uppföljning under pågående projekt skall utföras kontinuerligt, det ökar
tryggheten i den fortsatta produktionen. Vid produktionsuppföljning kan eventuella fel upptäckas, eller
så kan det tidigt konstaterats att planeringen har blivit korrekt vilket också har ett värde.
Exportindustrin har använt sig av produktivitetsmätningar under lång tid skriver Jonsson (1996). Där
utnyttjas resultatet till att ta reda på hur produktiviteten ser ut jämfört med andra enheter inom samma
bolag eller med konkurrenter. Ett annat användningsområde är att informera och motivera. Att
informera de anställda om den egna enhetens utveckling är viktigt för motivationen. De flesta strävar
efter att uppnå bättre resultat och för att kunna redovisa detta krävs mätningar av resultatet.
Mätningarna används även för att göra uppföljningar av nya produktionsmetoder och avgöra en bonus
storlek vid ackordslön.
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4.3.5. Byggentreprenörens omvärld
Det är många aktörer inblandade i ett byggprojekt oavsett storlek på projekt. Samtliga parter har
förväntningar på varandra och vill uppnå ett så bra resultat som möjligt för sin egen verksamhet.
Parterna är beroende av varandra och av den anledningen måste det finnas en samsyn, där det egna
arbetet skall kunna ses från ett helhetsperspektiv. Alla skall verka för projektets bästa.
Givetvis är det bra med de formella rollerna, som är bundna i juridiska termer. Men om parterna kan
samarbeta som partners inom dessa juridiska ramar skapas framgångsrika projekt. Genom att ha
respekt för varandras arbete, behov och förutsättningar kan detta uppnås. (Révai, 2012)

4.4. Hållbart byggande
Boverket (2018) har en vision för Sverige år 2025, som heter Bygg Hållbart. Där ligger fokusen på
alla de olika hållbarhetsaspekterna som definierar ett hållbart samhälle. Byggandet skall vara
energieffektivt, resurseffektivt och miljövänligt. Material skall återanvändas och samordning och
logistik skall ge en jämnare kvalitet på byggandet. Boverket menar att byggandet skall utvecklas så att
mer värde skall skapas för mindre arbete.
SGBC, Sweden Green Building Council, har skapat ett branschsamarbete för hållbara
anläggningsprojekt. Branschsamarbetet HCA, HållbarhetsCertifiering av Anläggningsprojekt, är
skapat för att skapa erfarenhetsutbyte för att driva utvecklingen till en hållbar riktning (SGBC,
2018.a). Ett hållbart anläggningsprojekt, enligt dem, skapas genom att ha arbetsmetoder som
minimerar miljöpåverkan, sätta användaren i fokus, välja material som främjar social rättvisa, god
arbetsmiljö och att använda rätt resurser i rätt omfattning vid rätt tillfälle (SGBC, 2018.b).

13

4.5. Grävmaskiners arbetsmoment
En grävmaskin är en anläggningsmaskin som schaktar och gräver upp material för bland annat
bortforsling (Svenska Akademins Ordböcker, 2009d). Nedan följer beskrivningar av några av
grävmaskinernas arbetsmoment.

4.5.1. Terrassering och släntning för väg
Vid vägbyggnad utförs terrassering. Det är underlaget till vägens överbyggnad och terrassen byggs
upp genom att schakta eller fylla så att underlaget blir jämt. Ju jämnare terrassytan är desto bättre blir
desto bättre blir övergången till överbyggnaden. Det vanligaste sättet att terrassera är att utnyttja
materialet vid sidan av vägen och avjämna det till en vägkropp. Vid avjämningen används
grävmaskinens planeringsskopa eller en väghyvel. En vägbana ska alltid ha slänter. Dessa utformas
med olika lutningar beroende på om vägen är i bank eller i skärning. En väg i bank ligger ovan
omkringliggande terräng och en väg i skärning ligger lägre än omgivande terräng (Skogskunskap,
2018).

Figur 4.1 Väguppbyggnad (Skogskunskap, 2018a)

4.5.2. VA-Schakt och rörläggning
Beroende på bland annat jordartens hållfasthet och grundvattenförhållanden schaktas en ledningsgrav
med slänter med en given lutning. Detta avgör hur bred schakten blir. Gravbotten blir underlag för
ledningsbädd eller underlaget för ledning beroende på jordarten. Ledningsbädden ska vara av ett
månggraderat material med stenstorlekar mindre än 65 millimeter. Detta ska packas noga till rätt höjd
och vara plant (S:T Eriks, 2018). För att lägga rör krävs det att det finns en yrkesarbetare i rörgropen
som packar ledningsbädden, lägger rören och mäter ut höjderna med laser. Grävmaskinen fyller upp
med det material som ska täcka rören och yrkesarbetaren packar materialet i omgångar. (Hammargren
& Alcazar, 2018)

4.5.3. Bergrensning
Bergrensning utförs för att rensa berget från jord inför sprängning. Grävmaskinen utför då schakt ända
ner till berg. Jordmaterialet lastas upp på lastbil som forslar bort det eller så samlas det upp på högar.
Beroende på vilken avtäckningsklass som gäller för området, det vill säga hur noga rensningen ska
vara, så används även en lufttryckskompressor för att rensa bort småsten och jordrester. Grävmaskinen
används då för att flytta kompressorn så att yrkesarbetaren kan komma åt att rensa berget från resterna.
(Skanska, 2018h)
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4.5.4. Grundläggning inför platta på mark
Vid grundläggning inför platta på mark utför grävmaskinen schaktarbetet. Först utför maskinen
grovschakt och sedan terrasseras grunden för huset. I bästa fall ska maskinen stå utanför terrasserat
område och då krävs en maskin med bra räckvidd. Grävmaskinen utför även schakt för ledningar till
huset. När arbetet med ledningarna är utföra lägger maskinen ut makadam på husgrunden, utan att
köra upp på terrasseringen. Efter plattan har blivit gjuten används maskinen för att kringfylla runt
betongplattan (Skanska, 2018j).
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5. Genomförande
5.1. Produktivitetsmätningar
5.1.1. Produktivitetsmätaren (Pucken)
Skanska har, tillsammans med företaget Hexagon, tagit fram en metod för mätning av störningar i
produktion. Det går ut på att små mätare fästs med hjälp av magneter på maskinen. Pucken mäter
rörelser, acceleration, position och lutning och skickar informationen vidare till en databas som
omvandlar dessa till statistik i form av grafer och diagram. Den är batteridriven, har inbyggd GPS,
SIM-kort och rörelsesensor. Pucken är tillverkad av företaget Trusted som gör produkter för spårning
av containers (Skanska, 2016). För att pucken ska registrera en rörelse som aktivitet så krävs det att
rörelsen har pågått i minst tio sekunder under en minut.

Figur 5.1 Bild av en puck på en av maskinerna på projektet Jagbacken. Foto: Linnea Arvfors
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5.1.2. ConX
Databasen dit informationen från pucken laddas upp tillhandahålls av företaget Leica och heter ConX.
Där förfinas informationen efter de parametrar som ställs in efter varje enskild puck. Beroende på
vilka samband som ställs in för pucken kan olika information plockas ut. Däremot kan inte databasen
se vilket arbetsmoment som utförts eller varför en enskild maskin står still, bara att något har utförts.
Vid inloggning syns alla de projekt som är registrerade i systemet från hela Skanska Sverige. Det är
möjligt att se statistiken för maskinernas rörelser för hela verksamhetsgrenen Väg och Anläggning.
För att regionvis kunna analysera de egna maskinernas rörelser kan varje region registrera sina projekt
så att de sorteras på projektchef.

Figur 5.2 Systemets uppbyggnad, startsida
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Projekten registreras under ansvarig projektchef. Informationen varje projekt registreras med används
för att kunna sortera statistiken. Ett intresse finns att kunna jämföra olika projekt i hela Skanska
Sverige med samma förutsättningar.

Figur 5.3 Datablad för registrering av projektets information
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Projekten skall sedan registreras med ett schema, för att avgränsa tiden för mätningarna. Utan schemat
skapas ingen statistik över hur produktiviteten varit under dagen. Arbetstiden registreras som ett skift
med avdrag för rast. Rör sig maskinerna utanför arbetstiderna räknas det som övertid. Röda dagar
räknas bort, även klämdagar. Annars blir det registrerat som stillestånd i statistiken.

Figur 5.4 Skiftschema för ett specifikt projekt
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Efter att pucken har registrerats tar det ett dygn innan den börja producera information. För att synas i
regionens statistik måste det finnas två aktiva puckar på varje projekt. Statistiken visas i rapporten som
ett genomsnitt mellan två maskiner, detta för att det inte skall vara möjligt att analysera en enskild
persons prestation.
Informationen visar sig som staplar och diagram. Den tiden maskinerna skulle ha varit igång men inte
är det registreras som inaktivitet. Det går att se som procent av en arbetsdag, men det går även titta på
det per timme.
När alla inställningar är klara och pucken är monterad på maskinen börjar systemet ta emot
information. Figur 5.5 visar hur startsidan ser ut för ett valt projekt. Track-fliken visar vilka maskiner
som syns på projektet. Kartan visar var de stod när de senast synkade med systemet.

Figur 5.5 Startsidan för ett valt projekt
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Under fliken Maskinanvändning presenteras statistiken som har genererats under en vald tidsperiod, se
figur 5.6.

Figur 5.6 Maskinanvändning för vald tidsperiod

Informationen kan filtreras med fyra olika parametrar, vilket syns i figur 5.7.
●
●
●
●

Datumintervall - Vald tidsperiod statistiken skall visa
Maskinfilter - Sortering på maskintyp
Enhetstaggsfilter - Sortering på enhetstagg, en parameter som kan ställas in för maskinen
Kostnadsplan - hur tjänsten har blivit upphandlad, timme eller volym

Som standard visas statistiken i procentenheter. Det går att välja absolut tid och då visar systemet
maskinernas aktivitet i timmar. Funktionen Dölj aktiviteter utan schema döljer perioder som inte är
schemalagda, så som helger, röda dagar och övertid.

Figur 5.7 Inställningar för vy
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5.2. Dagböcker
5.2.1. Grävmaskinister
Dagböckerna har utformats via Googles enkätverktyg. De har även skrivits ut som ett Word-dokument
och levererats i en pärm till de maskinister som inte velat använda det digitala verktyget. De
dagböcker som har registrerats digitalt har hämtats från internet dagligen, de andra har hämtats
löpande vid platsbesök. Med hjälp av maskinisternas dagböcker, där de fyller i de tider de har planerad
och/eller oplanerat stillestånd, fås en indikation om vad de olika arbetsmomenten kräver för drift.
Med planerade stillestånd menas korta inplanerade avbrott i tidplanen i form av tankning, byta skopa,
raster och möten av sådana slag som har beaktats från början i projekteringsstadiet. Oförutsägbara
orsaker, som bidrag från den mänskliga faktorn och tekniska problem är sådant som definieras som
oplanerade stillestånd. Exempel är sjukdomar eller bristfällig information eller dokumentation som gör
att maskinen står stilla. Dagboken som utformades i Word finns som bilaga.

5.2.2. Produktionsledning
Produktionsledningens dagböcker fylls i löpande av produktionsledare på projekten i Skanskas
program för projektstyrning Spik. Dessa dagböcker har använts för att jämföra med maskinisternas
dagböcker i synnerhet för de tillfällen då det har varit stora avvikelser i statistiken. Detta för att se om
projektet drabbats av en störning som maskinisterna inte registrerat i sina dagböcker. Även för de
tillfällen då maskinisterna inte har fyllt i sin dagbok.

5.2.3. Jämförelse av dagbok och statistik
Analys av statistiken från pucken och maskinisternas dagböcker har skett löpande dygnsvis. Den
arbetade tiden enligt dagböckerna sammanställs i Excel och där tas ett medelvärde fram för varje
arbetsvecka. I Excel-filen noteras även vilka arbetsmoment som har utförts. I sammanställningen kan
specifika arbetsmoment jämföras, har maskinisterna arbetat med samma moment kan den tidsperioden
användas för att se just det momentets aktivitet.
Att titta på enskilda maskiners driftnedgångar enskilda dagar har inte kunnat göras. Indata som
erhållits har varit ett medelvärde mellan två maskiner som i många av fallen har utfört olika typer av
arbetsmoment. Det går alltså inte att peka ut en maskins enstaka driftnedgång ur den dagliga
statistiken vid de tillfällen två maskiner inte utför samma typ av arbetsmoment samtidigt. Skulle
pucken placeras på maskiner som utför samma typ av arbete skulle det generera ett genomsnitt för
aktiviteten.
Informationen från pucken är inte felfri, vid vissa tillfällen har pucken saknat täckning och inte kunnat
skicka mätningarna från de dagarna. Ett par gånger har den även lossnat och då blir stilleståndet
missvisande för de dagarna.
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5.3. Intervjuer
Åtta grävmaskinister, tre produktionschefer, två arbetsledare och en mätchef tillfrågades om de kunde
tänka sig att bli intervjuade. På grund av svårigheter att få till ett möte med en av arbetsledarna så
intervjuades bara en arbetsledare. Samtliga grävmaskinister och de produktionschefer som tillfrågades
ställde upp på intervju. En av grävmaskinisterna fungerade även som arbetsledare på arbetsplatsen och
fick några ytterligare frågor rörande den rollen.
Frågorna som ställdes rörde individens erfarenhet i branschen, vilken information de önskar före och
under ett projekt/arbetsmoment. Även vad i informationsväg som kan saknas vid nya projekt samt
vilka faktorer de av erfarenhet anser är de som bidrar mest till driftnedgångar och stillestånd.
Produktionsledningen fick även frågor kring produktionsplanering och produktionsstyrning.
Samtliga intervjuer spelades in med samtycke från de intervjuade och alla intervjufrågor finns i kapitel
bilagor.
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6. Resultat
6.1. Mätningar
För alla projekt presenteras statistiken veckovis med figurer över hur det har sett ut över de enskilda
dagarna. De avvikande dagarna lyfts upp och informationen som framgår är det som skrivits i
dagböckerna. Slutligen presenteras den faktiska aktivitetsbalansen med avdrag för ledigheter samt för
de dagar pucken inte kunnat synkronisera med databasen ConX. Där kommer övertiden inte redovisas
då den inte påverkar inaktiviteten under schemalagd tid.

6.1.1. Jagbacken
Under tidsperioden 13-19 april har maskinisterna schaktat och terrasserat för väg och byggnad.
Periodens totala aktivitetsbalans (figur 6.2) har stämt bra överens med den dagliga aktivitetsbalansen.
Den enda avvikande dagen, 13 april, har en maskinist varit ledig och därav har produktiviteten varit
lägre.

Figur 6.1 Jagbackens dagliga aktivitetsbalans 13-19 april

Figur 6.2 Jagbackens totala aktivitetsbalans 13-19 april
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Enligt figur 6.3 har produktiviteten varit mycket hög. Inom tidsramen 20-26 april har maskinisterna
utfört samma arbetsmoment som den föregångna veckan. Den totala aktivitetsbalansen (figur 6.4) har
legat betydligt mycket mindre än vad den tidigare undersökningen säger (Skanska, 2016).

Figur 6.3 Jagbackens dagliga aktivitetsbalans 20-26 april

Figur 6.4 Jagbackens totala aktivitetsbalans 20-26 april

26

På grund av röda dagar har veckan varit kortare, mätningen har enbart skett mellan tre dagar (figur
6.5). Under denna tidsperiod har ett förarbyte gjorts, en puck har därför varit inaktiv under hela
veckan. Det förklarar den höga inaktiviteten. Statistiken för veckan blir missvisande för projektets
aktivitet.

Figur 6.5 Jagbackens dagliga aktivitetsbalans 27-3 maj

Figur 6.6 Jagbackens totala aktivitetsbalans 27-3 maj
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I slutskedet utav mätningarna utförde maskinisterna VA- arbeten. De har även till större del hjälpt
sprängarna med bland annat att lägga ut sprängmattor. Statistiken visar mycket övertid och varierande
aktivitet.

Figur 6.7 Jagbackens dagliga aktivitetsbalans 4-9 maj

Figur 6.8 Jagbackens totala aktivitetsbalans 4-9 maj

Figur 6.9 Jagbackens faktiska aktivitetsbalans över mätperioden
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6.1.2. Stavlund
Förberedande VA-arbeten har utförts mellan 13-19 april. Den höga inaktiviteten som syns den 13
april, var på grund av att en puck lossnat samt att den aktiva maskinisten hämtade material.
Återmontering skedde under förmiddagen den 16 april. Den totala aktivitetsbalansen visar, trots en
dag av hög inaktivitet, ett snitt som stämmer överens med tidigare mätningsresultat.

Figur 6.10 Stavlunds dagliga aktivitetsbalans 13-19 april

Figur 6.11 Stavlunds totala aktivitetsbalans 13-19 april
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Även denna vecka, 20-26 april, har produktiviteten varit jämn. Veckan har bestått av fortsatt arbete
med VA-arbeten och vägbygge. Trots att samtliga har deltagit i Safety Week, Skanskas storsatsning på
arbetsmiljö och hälsa som sker årligen under samma vecka (Skanska, 2018e), har produktiviteten inte
avvikit avsevärt.

Figur 6.12 Stavlunds dagliga aktivitetsbalans 20-26 april

Figur 6.13 Stavlunds totala aktivitetsbalans 20-26 april
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Mycket tid har gått till arbetsplanering och att hämta material, det kan totala aktivitetsbalansen (figur
6.15) visar att snittet är mycket högre än vanligt för detta projekt. Ingen annan information om den
låga produktiviteten har kunnat hittas.

Figur 6.14 Stavlunds dagliga aktivitetsbalans 27-3 maj

Figur 6.15 Stavlunds totala aktivitetsbalans 27-3 maj
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Under sista veckans mätningar har både VA- och schaktarbeten utförts. Det har visat sig vara den mest
produktiva veckan under mätperioden, vilket den totala aktivitetsbalansen bekräftar (figur 6.17).
Dagliga aktivitetsbalansen har varit jämn under hela veckan och ingen specifik dag har avvikit (figur
6.16).

Figur 6.16 Stavlunds dagliga aktivitetsbalans 4-9 maj

Figur 6.17 Stavlunds totala aktivitetsbalans 4-9 maj

Figur 6.18 Stavlunds faktiska framdrift över mätperioden
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6.1.3. Sörmland vatten
Det har varit en jämn aktivitetsbalans för tidsperioden 13-19 april. Ur maskinisternas dagböcker har
till större delen av tiden bestått av väntan och hämtning av material, vilket kan avläsas ur den dagliga
aktivitetsbalansen (figur 6.19). Den totala aktivitetsbalansen visar en väldigt hög inaktivitet, mer än tio
procentenheter högre än tidigare studier visat (figur 6.20).

Figur 6.19 Sörmland vattens dagliga aktivitetsbalans 13-19 april

Figur 6.20 Sörmland vattens totala aktivitetsbalans 13-19 april
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Den nästan helt röda stapeln, 20 april (figur 6.21) hade den ena grävmaskinisten uppskattat sin
maskinaktivitet till ca två timmar. Detta är endast en tredjedel av arbetsdagen vilket påverkar
statistiken nämnvärt. Maskinisten arbetade med städning och flytt av material och har i princip inte
arbetat i maskinen under dagen. Även detta kan avläsas i den totala aktivitetsbalansen för tidsperioden
20-26 april, se figur 6.22.

Figur 6.21 Sörmland vattens dagliga aktivitetsbalans 20-26 april

Figur 6.22 Sörmland vattens totala aktivitetsbalans 20-26 april
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Varierande arbetsuppgifter har utförts under mätningsveckan 27-3 maj. Enligt maskinisternas
dagböcker har inga större lyft gjorts med maskinerna. Större delen av arbetsuppgifterna har bestått av
att färdigställa lekparken, såsom sättning utav kantsten. Trots den korta mätperioden har den totala
aktivitetsbalansen (figur 6.24) varit en av de bättre för detta projekt.

Figur 6.23 Sörmland vattens dagliga aktivitetsbalans 27-3 maj

Figur 6.24 Sörmland vattens totala aktivitetsbalans 27-3 maj
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Trots den goda produktiviteten, 9 maj (figur 6.25), har den totala inaktiviteten varit hög (figur 6.26).
Arbetsuppgifterna har som veckan innan varit att färdigställa lekparken. Fortsatt arbete med bland
annat sättning av kantsten har pågått.

Figur 6.25 Sörmland vattens dagliga aktivitetsbalans 4-9 maj

Figur 6.26 Sörmland vattens totala aktivitetsbalans 4-9 maj

Figur 6.27 Sörmland vattens faktiska framdrift över mätperioden
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6.1.4. Österkärv
Den första veckan visar projektet en genomsnittlig inaktivitet på 43 %. Detta är missvisande då den
ena pucken inte skickade någon data från den 17e. Även den 13e är statistiken något högre.
Maskinisterna har noterat en och en halvtimme morgonmöte samt att det har varit väntetid på
materialleverans.

Figur 6.28 Österkärvs daglig aktivitetsbalans 13-19 april

Figur 6.29 Österkärvs totala aktivitetsbalans 13-19 april
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Statistiken visar mycket varierande resultat denna vecka. Mellan 20-23 april har produktiviteten skiljt
åt mycket. Den höga inaktiviteten av de två beror på att en grävmaskinist varit ledig. Trots det har den
totala aktivitetsbalansen, se figur 6.31, höjts med en procentenhet jämfört med den föregångna veckan.

Figur 6.30 Österkärvs daglig aktivitetsbalans 20-26 april

Figur 6.31 Österkärvs totala aktivitetsbalans 20-26 april
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Trots Safety Week har aktiviteten varit hög. För veckans två sista dagar har inaktiviteten varit högre än
vanligt, det som noterats ur grävmaskinisternas dagböcker är att en av dem har varit ledig. Detta
medför en högre inaktivitet för totala aktivitetsbalansen.

Figur 6.32 Österkärvs daglig aktivitetsbalans 27-3 maj

Figur 6.33 Österkärvs totala aktivitetsbalans 27-3 maj
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Ur maskinisternas dagböcker har varierande arbetsuppgifter utförts under slutet av mätperioden. De
arbetsuppgifterna har medfört mycket rörelser på grävmaskinerna. Veckans mätningar har gett ett högt
medelvärde för den totala aktiviteten (figur 6.35). Det har alltså inte hänt något anmärkningsvärt sett
ur den dagliga aktivitetsbalansen (figur 6.34).

Figur 6.34 Österkärvs daglig aktivitetsbalans 4-9 maj

Figur 6.35 Österkärvs totala aktivitetsbalans 4-9 maj

Figur 6.36 Österkärvs faktiska framdrift över mätperioden
40

6.1.5. Distriktet
En sammanställning har gjorts av samtliga projekts totala aktivitetsbalans för hela mätperioden. Den
visar att projektens inaktivitet ligger på 37 %, vilket stämmer överens med tidigare uppmätta värden
av anläggningsprojekts inaktivitet (Skanska, 2016).

Figur 6.37 Distriktets totala aktivitetsbalans för hela mätperioden
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6.2. Dagböcker
6.2.1. Grävmaskinister
Det har varit ett varierande engagemang från de olika maskinisterna, där en del gärna har fyllt i
noggrant den tid var och ett arbetsmoment har tagit den dagen. Vissa har även dragit av tiden för då de
har haft stillestånd. De har noterat hur länge de har arbetat under dagen och i fall där de inte själva har
räknat bort stilleståndet har det utförts för att visa maskinernas faktiska aktivitet. De sammanställda
dagböckerna finns under kapitlet bilagor.

6.2.2. Produktionsledning
Produktionsledningen har fyllt i sin dagbok i Spik dagligen, där de kortfattat förklarar dagen i sin
helhet. Det har även noteras om det varit avvikelser, störningar och hinder. Detta har dragits nytta av
de dagar maskinisterna inte fyllt i deras dagböcker.

6.3. Intervjuer
6.3.1. Grävmaskinister
Inför nya projekt
Innan projektstart önskar maskinisterna få tillgång till de ritningar som finns över projektet. De önskar
också ett startmöte med genomgång om vad som skall ske för att få en helhetsuppfattning av projektet.
Något som kan saknas vid projektstart är tillgång till de handlingar som skall användas i projektet. Det
brukar dyka upp i efterhand berättar flera, men då händer det att arbetsmoment får göras om. Det finns
alltid en utgångsplan som oftast får korrigeras med tiden när det sker oförutsedda händelser. Tillgång
till ritningar i maskinen underlättar när det dyker upp bekymmer, det underlättar även maskinisternas
egen planering så att de inte placerar schaktmassor där det dagen efter skall schaktas.
Information under projektet
Att de får information om vad som skall ske senare ger maskinisterna bättre möjlighet till att lägga upp
arbetet och arbeta i den ordningen var maskinist föredrar. Förutsättningarna varierar från projekt till
projekt och det går inte alltid att börja i samma ände. Med information skapas möjlighet att hantera
stillestånd som dyker upp. Är tidplanen tillgänglig finns möjlighet till att börja med något annat så
länge för att hinna med. Även att få övergripande information om projektet gör att det är lättare att ha
koll på vad alla runt omkring gör. Generellt har maskinisterna koll på sin del och dyker det upp frågor
tas det med berörd på plats. Under produktion diskuteras det mycket mellan samtliga i produktion,
exempelvis om det är någon hög med schaktmassa som skall förflyttas så den inte kommer i vägen för
andra.
Vid arbetsberedning anser de flesta att de kan bidra och komma med förslag på hur arbetsmomenten
skall utföras. Målet är samma slutprodukt och oftast är arbetsledningen lyhörd och ödmjuk. De lägger
ingen värdering i att kunna mindre om utförandet, utan låter alla komma till tals. En erfaren
produktionsledare kan prata med sina medarbetare och få kännedom om vilken styrning den personen
behöver.
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Stillestånd
Vid frågan om vad som var den största anledningen till stillestånd svarade de flesta att det beror på
brist på material, avsaknaden på fullständiga handlingar och att vissa arbetsmoment krockar. Även
brist på yrkesarbetare var vanligt. Ibland behöver maskinisten själv kliva ur maskinen och hjälpa
yrkesarbetaren. Väntetid är en stor anledning, men oftast är den tiden för kort för att starta något annat
så länge. Brist på dumprar och lastbilar påpekas också. Inga stora stillestånd skapas, men korta stopp
kan bli många beroende på arbetsmoment. Ett litet problem blir snabbt större eftersom samtliga på
byggarbetsplatsen är beroende av varandra. Stannar någon blir det snabbt en kedjeeffekt över
arbetsplatsen.
Beroende på arbetsmoment hanteras dessa stillestånd med att de tillsammans med arbetsledning
diskuterar om det är relevant att ett nytt arbetsmoment påbörjas. Att börja ett nytt moment tar ofta tid
då material och maskin skall flyttas.
Optimera arbetet
För att skapa bättre förutsättningar och minska risken för stillestånd bör materialleveranser planeras i
förväg. Att snabbt kunna få tillgång till färdiga handlingar och filer. Stress är en faktor som inte skall
tas för lätt på så att skapa för snäva tidsplaner ökar risken olyckor.

6.3.2. Produktionsledning
Inför nya projekt
I produktionsledningen ingår bland annat produktionschefer och arbetsledare. De har som största
uppgift att samordna hela projektet från projektering fram till slutskedet av produktionen. Personen har
hand om den dagliga ekonomin, inköp av material och ser till att den dagliga driften fungerar bra ute
på arbetsplatsen.
Grunden till en god framdrift ligger i hur bra planeringen är. I uppstarten av projektering vill
produktionsledningen helst ha god tid på sig för att ta fram alla dokument som behövs i produktionen.
I vissa fall finns det inte utrymme för det och då tas dokumenten fram parallellt med
produktionsarbetet. Men i de allra flesta fallen behöver ändå handlingar kompletteras. Även om
projekteringen är välplanerad så det kan dyka upp otydligheter eller frågor om hur detaljer skall
utföras. Handlingarna kan även skilja sig åt beroende på kund. Interna kunder är dessvärre sämre på att
ge bra underlag men de är lättare att få tag på vid frågor och kompletteringar.
Geotekniska undersökningar är en aspekt utförandeentreprenader inte kan rå på. Det är beställaren som
utför dessa och det är de undersökningarna som lägger grund för mängdförteckningen. Beställaren kan
chansa på att antingen göra en vinst eller förlust beroende på hur markförhållandena ser ut.
Markförhållandena och miljön är det som avgör en maskintyp väljs. En bandare kan inte användas mitt
på en lokalgata och inte en hjulare ute på lerig mark. Kapaciteten på grävmaskinerna går att påverka,
men i första hand väljs den med störst kapacitet.
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Information under projektet
Medarbetarna involveras i arbetsberedningen, detta för att alla skall få en klar bild på vad det är som
skall utföras. Arbetsberedningen utförs även för att få med samtliga medarbetares åsikter och få ett
engagemang från alla parter. När grovplaneringen är färdigställd bryts den ned till en så kallad
treveckorsplanering. Vid behov utförs även en veckoplanering. Produktionsledningens åsikt är att alla
medarbetare får den information de behöver för att kunna planera och utföra sitt uppdrag. De menar att
god och öppen kommunikation bidrar till att komplikationer kan lösas mycket snabbare. Att kunna
höra av sig till rätt person när ett problem uppstår ger ett bra flyt på projekten.
Stillestånd
Vid frågan om stillestånd berättar de att planerade och oplanerade stillestånd uppstår. Dålig planering,
krockar i arbetsmoment och att hämta material. Flera produktionschefer påpekade att vissa typer av
arbetsmoment kräver stillestånd, exempelvis när VA-arbeten utförs. Något annat som påpekades var
att eftersom markarbetet utförs på ett levande och organiskt material medför det att marken inte
reagerar på samma sätt över hela landet. Hinder uppstår, alltifrån påverkan på tredje man till ritningar
som inte alls stämmer överens med verkligheten. Genom en god planering kan de onödiga
stillestånden förhindras.
Optimera arbetet
Att optimera framdriften innebär inte utföra ett arbete snabbare och med sämre kvalité utan
effektivare. För att minska på stillestånden skall det finnas kompletta handlingar i början med en tydlig
målbild för alla medarbetare. Det sägs att en tydlig målbild ger ett större engagemang. Även att i
produktion ha god framförhållning för att dra ner på stress samt en kommunikation där det är högt i
tak så att alla känner sig välkomna med sina egna åsikter skapar också ett större engagemang.
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6.3.3. Mätchef
Syfte och mål med mätningarna
Rollen som mätchef tillkom för fem år sedan med målet att utveckla Skanskas verksamhet på
mätsidan. Mätchefen ingår i gruppen verksamhetsutveckling som utför tekniska utvecklingsprojekt.
Puckarnas huvudsakliga syfte är att få fram siffror på slöserier och stillestånd. De är fortfarande i sin
utvecklingsfas men när systemet är fullt utvecklad skall den på egen hand kunna sortera ut statistiken
mellan planerat- och oplanerade stillestånd.
Tidigare mätningar
Mätningarna har utförts på en rad olika typer av projekt, till både storlek och utförande, dock har ingen
större utveckling uppnåtts med puckarna ännu. Region syd har börjat göra mätningar på välplanerade
projekt för att få en indikation om en sådan parameter kan bidra till en godare framdrift. Mätningarna
har till större del gjorts på grävmaskiner men siktet är att mäta på alla utförandemaskiner men menar
att det inte är till någon nytta att sätta puck på dumprar då de är starkt kopplade till grävmaskinerna.
Det enda som skulle synliggöras är om det är ett överskott på dessa. Inga konkreta mönster på
stillestånden har kunnat hittas, enbart att utförda BoKlok projekt i samma distrikt har haft identiska
stillestånd.
Framtida mätningar
Tanken är att metoden skall kunna användas på regionerna för eget bruk till att utveckla sitt arbetssätt.
Jämförelser mellan distriktens arbeten kommer att kunna göras. Årligen ställs distriktschefernas
ekonomiska prestation ekonomiskt mot varandra. Där skulle även mätningarna kunna vara intressanta
att jämföra. För att få en effektiv produktion måste den i första hand vara välplanerad. Även geografin
för de olika distrikten kan ha vara ett bidrag till effektiviseringen av projekten.
Många produktionschefer har fler projekt igång samtidigt, detta kan bidra till tidsbrist för att kunna
göra en noggrann detaljplanering. Inaktiviteten i produktion har varit densamma sedan 80-talet och det
hela handlar om att försöka se vad som kan förbättras inom verksamheten. Än idag har kopplingen
mellan framdrift och produktivitet i praktiken inte kunnat göras och i dagsläget vill mätchefen få en
siffra på produktivitet. Vidareutvecklingen av mätningarna kommer vara grunden till att utveckla
verksamheten och leda företaget till världsklass.
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7. Analys och diskussion
7.1. Vilka faktorer bidrar till driftnedgångar?
Under mättiden har inga omfattande driftnedgångar skett. De nedgångar som har noterats har varit små
och inte över en längre tidsperiod. I intervjuerna säger produktionsledningen att det är ovanligt med
driftnedgångar som skapar ändringar i tidplaner. Mätningarna tillsammans med dagböckerna har visat
att mycket tid har gått åt till att vänta, hämta material och till arbetsplanering. Det konstateras även
under intervjuerna att brist på fullständiga handlingar, materialbrist, krockar i arbetsmoment och brist
på yrkesarbetare hör till de vanligaste anledningarna till driftnedgångar och stillestånd. Val av maskin
har sällan någon inverkan på stillestånden. Den maskin som är störst och fungerar med
markförhållandena och arbetsmomenten är det som väljs. Där är prisskillnaden alldeles för liten för att
ta hänsyn till.
Det är en viss variation beroende på typ av projekt. I rena markprojekt, så som Jagbacken och
Stavlund, ligger inaktiviteten på 30 till 40 %, med vissa undantag. På projektet Sörmland vatten där
arbetsuppgifterna till mesta del har bestått av finplaneringsmoment ligger inaktiviteten istället på 50
till 60%. Väntetid i dessa typer av arbetsmoment som finplanering innefattar är för det mesta redan
inräknat. Maskinstilleståndet i dessa fall blir inte rättvisande för projektets framdrift. Mätningarna och
dagböckerna visar att maskinens aktivitet har varit låg, däremot har maskinisten flera gånger klivit ur
maskinen och hjälpt anläggaren.
Något som även konstaterades i intervjuerna var att underlagen från beställaren varierar beroende på
typ av kund. Den interna kunden, det vill säga inom bolaget, lämnar sämre underlag inför nya projekt.
De är däremot lättare att få tag i vid frågor. Kommunala kunder har ofta tydligare underlag.
Det är sällan det uppstår så stora driftnedgångar i produktionen att det skapas ändringar i tidplanerna
berättar produktionscheferna. Under mätningarna uppstår det korta stillestånd på några timmar upp till
max två dagar och då bara på någon enstaka maskin. Bristfälliga handlingar kan däremot skapa större
stillestånd, för innan otydligheterna har utretts kan vissa arbetsmoment inte påbörjas.
Mätningsperioden har varit för kort för att fånga upp de typiska störningarna som skapar
driftnedgångar. Störningarna nämns intervjuerna och kan till viss del bekräftas av statistiken.
Mätningarna visar inte den påverkan som driftnedgångarna har gjort på projekten. Däremot har de
kunnat ge en indikation på de moment som kräver mer stillastående maskiner.
Det var en stor variation i hur maskinisternas dagböcker fylldes i under mätperioden. Detta blev
problematiskt under de dagar då det var avvikande statistik för genomsnittet. Var dagboken inte ifylld
kunde ingen information om arbetsmomenten hämtas från dagböckerna. Inför projektet fick
maskinisterna en genomgång om hur dagböckerna skulle fyllas i. Den informationen kunde varit
tydligare, eftersom det önskade resultatet var att de skulle specificera tiden för sina utförda
arbetsmoment.
Individens kompetens och erfarenhet kan också vara en faktor som kan påverka projektens
produktivitet. En erfaren maskinist har en större förståelse för processerna och tar lättare egna initiativ.
Men bara för att personen har arbetat många år i branschen behöver det inte betyda att personen är mer
produktiv. Inställningen till arbetet och förmågan att ta till sig information spelar stor roll.
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7.2. Finns det möjlighet att optimera arbetet?
Inaktiviteten för alla fyra projekten tillsammans ligger i genomsnitt på 37 % för den tidsperioden som
mätningarna genomförts. Den stämmer överens med det som tidigare har mätts upp (Skanska, 2016).
Ett av de vanligaste stillestånden är morgonmöten för att få en återkoppling av den föregångna dagens
utförda arbete. Dessa stillestånd har betraktats som planerade stillestånd.
Det bekräftas av samtliga intervjuade att bristfällig planering och bristfälliga handlingar är något som
skapar stora stillestånd. Även Révai (2012) bekräftar detta. Däremot är det inte helt säkert att det är
värt den tiden som det tar att detaljplanera ett projekt, då även detta tar tid. Där skulle ytterligare
mätningar vara intressanta för att se om det är värdeskapande tid.
I intervjuerna efterlyser grävmaskinisterna information. För att kunna planera det dagliga arbetet samt
för att kunna ha lite framförhållning vill de involveras i arbetsberedning och tidplaner. Detta gör det
enklare att utföra ett annat arbetsmoment utifall att ett stillestånd uppstår i det pågående
arbetsmomentet. Att engagera produktionspersonalen i planering skapar ett engagemang från deras
sida att uppnå målen. Det gör det även enklare för dem att ta egna initiativ till lösningar och förmedla
de till produktionsledningen. Med deras kunskap och erfarenhet inom utförandet kan risker och
möjligheter fångas upp tidigt och förhindra framtida störningar.
Att hämta material är något som sker ofta visar mätningarna och dagböckerna. Leveranser är något
som bör planeras i förväg. På de flesta byggarbetsplatser så är det begränsat med plats för
materialupplag och då kräver det att materialet skall anlända strax före inmontering. För markarbeten
är materialet ofta sten eller större rördelar, vilket tar stor plats på byggarbetsplatsen. Det bör ändå
finnas ett mindre lager av de vanligaste materialen, som kontinuerligt inventeras, så att avbrott i
produktion inte sker lika ofta. Logistiken på byggarbetsplatsen skall även innefatta de material som
hanteras på projektet, det som redan finns i marken. Tillsammans med produktionspersonalen kan en
plan skapas för hur massorna skall hanteras under projekttiden. Detta minskar risken för att massor
placeras där det vid ett senare tillfälle skall schaktas. Denna kan förankras i tidplan och
arbetsplatsdisposition, där materiallagerplatser uppdateras kontinuerligt.
Då dessa projekt som mätningarna utförts i varit utförandeentreprenad har de geotekniska
undersökningarna utförts av beställaren. Geotekniska undersökningar är dyrt och
produktionsledningen förklarar det att det är en chansning från beställarens sida, det finns mycket att
spara om de chansar rätt. I ett mängdförtecknat arbete kan entreprenören tjäna på om det blir
förändrade markförhållanden, då förfrågningsunderlaget från beställaren utformats efter det som
geoteknikern har konstaterats finns i marken. Detta gör att det är begränsat med möjlighet från
entreprenörens sida att påverka dessa undersökningar.
Att optimera arbetet innebär inte att skapa en stressig arbetsmiljö utan att effektivisera arbetet så att
det leder till smartare lösningar med samma goda kvalité. Hänsyn till stress måste tas då det är en
bidragande faktor till att olyckor inträffar och ett av Skanskas mål är skadefria och hälsofrämjande
arbetsplatser, något som kallas för Skanskas nollvision (Skanska, 2017). Detta är ett av Skanskas
bidrag till den sociala aspekten i hållbart byggande.
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7.3. Hur kan dessa mätningar användas i framtiden?
Anledningen till att produktivitetsmätningen med puckarna utformades var för att få fram siffror på
stillestånden i produktion berättar mätchefen för Skanska i intervjun. Mätningarna har tidigare utförts
på en mängd olika projekt men att inga specifika samband har hittats mellan stillestånd och aktiviteter
i produktion.
Initialt i detta examensarbete var syftet med dagböckerna att de skulle hjälpa till att koppla ihop
specifika aktiviteter i produktion med de mätresultat som puckarna genererade. Därav placerades de på
olika maskiner på olika projekt för att få en större mängd information, för att det senare skulle gå att ta
fram ett genomsnitt på aktiviteternas mätresultat. Samt för att kunna jämföra liknande aktiviteter på
olika projekt, för att se om aktiviteten är liknande eller om den avviker. Syftet med
produktivitetsmätningen är inte att mäta en enskild individs prestation, utan för att förbättra projektens
sätt att arbeta. Av den anledningen krävdes det att det fanns två maskiner monterade med puck på
samtliga projekt, för att överhuvudtaget generera någon form av mätdata. Med denna metod som
används i studien har inte några specifika arbetsmoment kunnat mätas. Dock kan detta genereras
genom att placera puckar på två eller flera maskiner med samma kapacitet som utför samma eller
liknande arbetsmoment med samma förutsättningar. När det är störningsfritt kan ett genomsnitt av
maskinernas aktivitet tas fram. Då genomsnittet är känt så kan det användas för att vid andra
produktivitetsmätningar avgöra om statistiken avviker. Under några dagar i mätperioden utförde två
maskiner på samma projekt bergrensning. Då låg den genomsnittliga inaktiviteten på 22 %, där en dag
var så låg som 13 %. På det projektet är det dessutom ganska långt ifrån där maskinerna står och
arbetar och var boden är. Dessa dagar var aktiviteten betydligt högre än den genomsnittliga aktiviteten
på projektet. Detta är dock för kort tidperiod för att kunna generalisera arbetsmomentets aktivitet. Om
detta resultat skulle upprepa sig vid andra tillfällen med samma markförhållanden skulle det kunna
konstateras att bergrensning har en inaktivitet på drygt 20 %.
Vid produktionsuppföljningar är mätningarna intressanta. Jonsson (1996) beskriver att exportindustrin
använder sig av sina produktivitetsmätningar för att informera medarbetare, att information skapar
motivation att utföra ett bättre arbete. De flesta medarbetare strävar efter att uppnå bättre resultat och
för att kunna redovisa för dem detta krävs mätningar av resultatet.
Uppföljning under pågående projekt skall utföras kontinuerligt, det ökar tryggheten i den fortsatta
produktionen. Vid produktionsuppföljning kan eventuella fel upptäckas, eller så kan det tidigt
konstaterats att planeringen har blivit korrekt vilket också har ett värde (Révai, 2012). Om pucken
placeras på flera maskiner på samma projekt, allra helst de maskiner vars arbetsmoment är kritiska för
tidplanen, kan ett genomsnitt för det enskilda projektet tas fram. Detta kan användas för att fånga upp
de avvikande dagarna och belysa dessa vid veckomöten med produktionspersonalen.
Produktionspersonalen bör även involveras i produktionsuppföljningen. De besitter mest information
om det som har skett på byggarbetsplatsen. När informationen från mätningarna presenteras vid
veckomötet kan eventuell ökad inaktivitet utvärderas och hanteras på en gång.
Mätchefen berättade i intervjun att BoKlok-projekt hade genererat identiska stillestånd. Något som
skulle vara intressant är att mäta liknande projekt som styrs av olika projektchefer. Dessa mätningar
skulle sedan kunna diskuteras på ledningsgruppsmöten. Mätchefen nämnde även att distriktens
ekonomiska resultat årligen ställs mot varandra. Även där skulle dessa mätningar kunna presenteras,
det kan skapa kunskap och en motivation att utföra sina egna projekt mot det som Skanska vill uppnå världsklass.
Då Skanska arbetar med produktivitet som ett av sina mål, där
metoderna blir mätningarna intressanta. Planerade kapaciteter för
exempelvis kubikmeter per timme. Om arbetsmomentets aktivitet är
det känt att arbetsmomentet bergrensning har en aktivitet på 80 %

framdriftsuppföljning är en av
olika arbetsmoment ställs upp,
känd kan rimliga mål tas ut. Är
under ostörda förhållanden och
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maskinen har en kapacitet på 30 kubikmeter per timme är det rimligt att sätta målet något lägre. Detta
kräver dock att fler mätningar har utförts så att det finns mått att använda sig utav.
Genom att effektivisera användningen av maskinerna och minska på de slöserier och stillestånd som
uppstår i produktion bidrar företaget till hållbart byggande. Att utnyttja maskiner till sin fulla kapacitet
och resurseffektivt kan minska miljöpåverkan. Boverket (2018) menar att fokus skall ligga på ett
hållbart samhälle och det kan uppnås genom att byggandet skall vara bland annat skall vara
energieffektivt. Skanska som den ledande samhällsutvecklaren driver utvecklingen av hållbart
byggande. Med dessa mätningar kan de spara pengar och skapa lägre livscykelkostnader.
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8. Slutsats
8.1. Vilka faktorer bidrar till driftnedgångar?
Faktorer som bidrar till driftnedgångar är:

●
●
●
●
●
●

Brist på material
Arbetsplanering
Bristfälliga handlingar
Brist på yrkesarbetare
Krockar i arbetsmoment
Väntetider

Kan val av maskin ha någon inverkan?
Val av maskin görs utefter hur stor maskin som får plats. Det skiljer för lite rent ekonomiskt för att det
skall vara lönsamt att ens välja en mindre maskin med lägre kapacitet. Kostnaden för den större
maskinen återfås i den kapacitet och framdrift som maskinen har.

Går det i praktiken att ligga i fas med allt arbete enligt tidplan?
Större stillestånd som kräver revidering i tidplan uppstår ytterst sällan. Det som oftast sker i
produktion är de korta avbrotten i arbetet som krävs när oförutsägbara händelser sker. Då stämmer
produktionspersonalen av med produktionschefen vilket tillvägagångssätt som ska väljas.

Beror det på typ av projekt eller typ av kund?
Båda faktorerna har en viss inverkan på driftnedgångar under produktion. Interna kunder ger sämre
underlag vilket medför regelbundna korrigeringar och avstämning av ofullständiga handlingar.
Projekten, till läge och typ har även stor inverkan. Olika typer av projekt kräver olika typer av
stillestånd. Finplaneringsprojekt är sådana som kräver mer omfattande stillestånd då maskinen inte rör
på sig konstant. Sådana typer av projekt är svårare att få en hög framdrift på.
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8.2. Finns det möjlighet att optimera arbetet?
Var i byggprocessen kan optimering ske?
Som det har varit känt sedan tidigare kan optimeringen redan ske i planeringsfasen. Grunden till en bra
produktion ligger i hur välplanerat projektet är. Att bibehålla en god kundrelation i produktionsskedet
underlättar till att snabbare få tag på kompletterande handlingar. Produktionspersonalen bör involveras
vid produktionsplanering, då deras kunskaper och erfarenhet kan bidra till att onödiga stillestånd
uppstår.
Även att skapa leveransplaner för material och en levande arbetsplatsdisposition, där materiallager
uppdateras kontinuerligt allt efter tidplanen och kommande arbetsmoment. Ett lager för de material
som används mest frekvent borde finnas och inventeras kontinuerligt.

Har tillräckligt med geotekniska undersökningar utförts?
De geotekniska undersökningarna är den enda parametern Skanska, i rollen som entreprenör, inte kan
påverka. I alla projekt som mätningarna har utförts på har beställaren varit ansvarig för de geotekniska
undersökningarna, då projekten har varit i utförandeentreprenad. Men detta ger båda parterna en chans
att ekonomiskt erhålla en större vinst, beroende vad som hittas i marken.

8.3. Hur kan dessa mätningar användas i framtiden?
Hur skall uppföljningar göras?
Eftersom att det inte har varit möjligt att mäta ett enskilt arbetsmoments aktivitet, då en enskild
individs prestation inte skall beaktas, bör mer omfattande mätningar utföras. För att mäta det kan
exempelvis pucken placeras på två maskiner som utför samma arbetsmoment med samma
förutsättningar. Då kan det genereras ett genomsnitt för arbetsmomentet med de förutsättningarna.
Detta kan användas för att skapa rimliga målkort för produktivitet i ett projekt.
Mätningarna skulle kunna användas för att visa på ett helt projekts välmående. Dessa kan placeras på
de maskinerna utför kritiska arbetsmoment enligt tidsplanen. Stillestånd i dessa moment kan skapa en
kedjereaktion som påverkar projektets produktivitet. Vid veckomöten med produktionspersonalen kan
avvikelser diskuteras och hanteras på en gång.
Puckarna kan även placeras på samtliga utförandemaskiner. Då kan även informationen bli jämförbar
med andra liknande projekt som styrs av olika projektchefer. Vid ledningsgruppsmöten blir detta ett
underlag för diskussion.
För att arbeta mot ett hållbart byggande kan dessa mätningar bidra, då stillestånd är ett slöseri på
resurser. Dessa kan sättas i relation med exempelvis bränsleanvändning. Då kan det fokuseras på att
minska antalet tomgångskörningar och onödiga extra arbeten.
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9. Rekommendationer
9.1. Till företaget
Fler mätningar behöver utföras över hela landet för att kunna diskutera hur optimeringen skall ske. De
behöver dessutom pågå över en längre tidsperiod så att de typiska stillestånden som sker ute i
produktion kan fångas upp. För att få bättre information att jämföra statistiken med kan
produktionsledningen notera maskinernas arbete mer specifikt än det som utförs i Spik.
Utnyttja mätdata från pucken och utför veckovisa samtal med produktionspersonalen för att väcka en
diskussion med alla involverade i projektet. Genom att även bjuda in produktionspersonal till
produktionsplanering kan produktionsledningen få input på hur arbetet skall utföras på smidigast sätt.
Mät ett projekt från start till slut, där ett projekt är planerat in i minsta detalj och jämför det med ett
som är planerat enligt vanliga rutiner. För att se om det blir skillnad i produktivitet och om skillnaden
blir så pass stor att det blir ekonomiskt lönsamt att genomföra.

9.2. Till fortsatta studier
Något som skulle vara intressant vore att mäta maskiner under en längre tidsperiod och enbart
liknande projekt med samma förutsättningar. Då skulle pucken endast placeras på de maskiner som
utför de arbetsmomenten som är kritiska för tidsplanen. Där även tiden det tar att gå från maskinen till
bodarna räknas av i skiftet. Det skapar en mer rättvis bild av maskinanvändningen.
Finplaneringsprojekt har höga stillestånd. De bidrar mycket till den statistiken som genererades i detta
examensarbete. Sådana projekt skulle kanske kunna optimeras. Ett examensarbete där det endast sker
mätning på finplanering blandat med observationer, är något som borde göras.
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Bilagor
Bilaga 1. Intervjufrågor
Intervjufrågor grävmaskinister
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hur lång tid har du arbetat inom anläggningsbranschen?
Vilken typ av information behöver ni veta innan projektstart (innan ni kommer dit)?
Vilken typ av information vill ni alltid ha på en ny arbetsplats men som kanske inte alltid
finns? (ritningar dvs. Olika “planer” osv.)?
Finns det någonting som är bättre planerat på denna arbetsplats än de ni har varit på tidigare?
Hur upplever ni kommunikationen mellan alla olika parter på byggarbetsplatsen?
Vad behöver ni veta innan påbörjat arbete/moment? (Vill de veta om hela projektet eller
delar?)
Vid ny arbetsplats, hur lägger ni upp arbetet?
Hur är er delaktighet vid planering av arbetsmoment/Arbetsberedning?
Vad är den vanligaste anledningen till stillestånd?
Hur hanterar ni dem?
Finns det något sätt man kan förebygga dessa typer av stillestånd?
Hur kan man skapa bättre förutsättningar för ert arbete?

Intervjufrågor produktionschef?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vad gör en produktionschef?
Hur planerar ni arbetet inför nya projekt?
Vilka kunder brukar ni ha?
Skiljer sig underlagen åt beroende på kundtyp?
Vilka förväntningar har man gällande geotekniska undersökningar?
Vilka är de vanligaste bristerna ni finner i de geotekniska undersökningarna?
Behöver man kräva kompletterande information av beställaren under produktionsskedet?
Hur planerar ni det dagliga arbetet?
Vad är det som styr val av maskin för respektive projekt?
Vad är det vanligaste anledningen till stillestånd?
Finns det något sätt man kan förebygga stillestånd redan i projekteringsfasen?
Vad tror du kan göras bättre för att göra produktionen mer effektiv?
Går det i praktiken ligga i fas med all arbete enligt tidplan?
Vad ser ni för framtida användning av puck?
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Intervjufrågor arbetsledare
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vad gör en arbetsledare?
Vad är det första som ni gör när ni kommer till ett nytt projekt? (i arbetsledarrollen)
Vilka är deltagarna i arbetsberedningen?
Finns det något som behöver kompletteras i informationsväg? (ritningar, handlingar)
Hur planerar ni det dagliga arbetet?
Vilken information anser ni att maskinisterna behöver för sitt dagliga arbete?
Hur anmäler man om den faktiska mängden inte stämmer överens med den teoretiska?
Vad kan förbättras?
Hur kan man effektivisera?
Hur upplever ni kommunikationen mellan alla olika parter?
Vad är det vanligaste anledningen till stillestånd?
Hur hanterar ni stillestånd?
Finns det något sätt man förebygga stillestånd?
Framtida användning av puck?
Vad är hållbart byggande för dig och vad gör ni på arbetsplatsen för att uppnå det?
Vad tror du produktionen kan göras bättre?
Arbetsledare på plats? Bättre/sämre?

Intervjufrågor mätchef
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vad gör en mätchef?
Vilket var det huvudsakliga syftet med puckarna?
Vad önskar Skanska att uppnå med dessa mätningar?
Vilken utveckling inom Skanska har man hittills uppnått via mätningar?
Vilka typer av projekt har man tittat på?
Har man tittat på alla maskiner?
Har man sett något mönster i de olika mätningarna?
Vilka uppföljningar har man gjort från Skanska centralt?
Vad tror du kan göras bättre för att göra produktionen mer effektiv?
Kommer Skanska någon nytta av vår information, i sådana fall vart kommer
vidareutvecklingen av informationen ske och hur?
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Bilaga 2. Maskinisternas dagbok
Dagens datum:

Projekt:
Jagbacken
Österkärv
Stavlund
Igelstastrand
Sörmland vatten

Ledighet:
Ja
Nej
Annat (ex. halvdag)

Om annat, ange hur många timmars ledighet:

Typ av maskin:
Bandare
Hjulare

Aktiva timmar:
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Dagens arbetsmoment:
Vid flera olika: uppskatta gärna tidsåtgång

Oplanerat stillestånd (ex. hinder, trasig maskin):
Anledning och tid

Planerat stillestånd (ex. tankning, arbetsledning).
Anledning och tid:

Uppskattad mängd schaktmassa (m3):
Om det är möjligt att uppskatta för det arbetsmoment ni utfört
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Bilaga 3. Sammanställda dagböcker
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