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The report evaluates how excavator machine control has influenced the
work environment and occupational roles in water and sewerage work. The
occupational groups the report focuses on are officials, pipe layers and
excavator operators.
The report investigates and presents previous research and studies that
have been conducted in similar areas. The aim is to to provide a better
understanding of the system's efficiency and the problematics of
increasing automation in production.
Interviews have been conducted with three respondents from each
occupational group to provide an understanding of the employees own
perceptions of the changes caused by the system. The respondents'
answers have been analysed and discussed to reach relevant conclusions
and recommendations.
The work indicates that no deterioration of the work environment is
experienced due to uncertainties with the system. There are neither any
experiences of deteriorated working conditions today. However, it
appears that problems may become noticeable in the future. Dislocated
diversion of responsibility, impact on the involvement of pipe layers
and the risk of negative impact on pipe layers' professional competence
in production are described as the greatest risks. Further studies in
the field are recommended.
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SAMMANFATTNING
Arbetsmiljö är en viktig del på alla arbetsplatser och har blivit ett väl omtalat
begrepp även inom byggbranschen. Det ökade intresset för arbetsmiljö kan bero på
den forskning som bedrivits inom området och som visar på att en god arbetsmiljö
ofta resulterar i en effektivare och lönsammare produktion.
Ytterligare ett begrepp som blivit vanligt inom byggbranschen är maskinstyrning.
Maskinstyrning är ett verktyg som kan tillämpas på flera olika typer av
anläggningsmaskiner och under senare år har användningen av maskinstyrning ökat
kraftigt i Sverige. Flera studier visar att styrsystemet bidrar till en smidigare och
effektivare produktion och dessutom avlastar människan på arbetsplatsen. Den
ökade användningen av systemet är därför inte förvånande.
De nämnda fördelarna är något som uppskattas dels av företagens ledning men dels
även av systemets brukare, varpå det vore dumt att inte använda sig av systemet där
det är möjligt. Men lika intressant som det är att försöka effektivisera produktionen
med hjälp av tekniska verktyg är det att säkerställa att de förändringar som sker till
följd av övergången inte har en negativ inverkan på arbetsmiljön.
För att skapa en grund för fortsatta studier inom området utvärderar examensarbetet
några av de upplevda förändringar som skett inom VA-produktionen med avseende
på den ökade användningen av maskinstyrning för grävmaskiner. Den information
som framkom under arbetets kvalitativa intervjuer bearbetades sedan för att
undersöka förändringarnas nuvarande- och potentiella arbetsmiljökonsekvenser. De
yrkesgrupper som arbetet fokuserar på är normalt förekommande inom
VA-produktionen och består av tjänstepersoner, rörläggare och grävmaskinister.
Respondenternas svar har först sammanställts och sedan grundligt analyserats och
diskuterats för att komma fram till relevanta slutsatser och rekommendationer.
I arbetet framkommer att ingen försämrad arbetsmiljö upplevs bero på osäkerheter
med systemanvändning. Inte heller upplevs några försämrade arbetsförhållanden
idag. Det framkommer dock att problem kan bli märkbara i framtiden. Förskjuten
ansvarsfördelning, påverkan på rörläggarnas delaktighet och risk för negativ
inverkan på rörläggarnas yrkeskompetens beskrivs som de största riskerna.
För att motverka och vidareutveckla de risker och möjligheter som framkommer i
arbetet rekommenderar författare fortsatta studier inom området. En av
rekommendationerna består av att vidare undersöka signaler på en minskad
delaktighet för rörläggare i produktionen. En annan rekommendation är att
utvärdera ifall den alltmer centrala rollen och ökade ansvaret som tillförs
grävmaskinisten vid systemanvändning borde medföra kompletterande utbildning
inom ledarskap för att säkerställa en bra arbetsmiljö.
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1.

INLEDNING

1.1. Bakgrund
Under de senaste åren syns en övergång till en mer automatiserad metod inom Vatten
och avloppsarbeten (VA-arbeten). Den största delen av detaljmätning som sker inom
markarbeten genomförs med hjälp av totalstation. En totalstation är ett tekniskt
instrument som tillsammans med en handdator, monterad på en prismastång,
används för bestämma specifika lägen i ett koordinatsystem. Bestämning av lägen med
hjälp av totalstation utgår ifrån kända punkter som totalstationen etableras emot. Den
främsta orsaken till den höga användningen beror på den noggrannhet som uppnås
vid mätningar med totalstation. Under det senaste två årtiondena har användningen
av totalstationer i vissa moment minskat till följd av en alternativ metod [1]. Den nya
metoden innebär att ett styrsystem för grävmaskiner monteras på grävmaskinen och
kan tillsammans med en GNSS-mottagare utnyttjas för positionering.
Grävmaskinisten kan utnyttja systemet för att bl.a. se sin geografiska placering,
arbetets projektering samt specifika lägen direkt på en skärm inuti hytten. Metoden är
i rapporten benämnd maskinstyrning.
Vid jämförelser mellan metoderna, med avseende på produktionstid och
resursåtgång, beskrivs metoden med maskinstyrning som en vinnare av flera
genomförda utredningar [2, 3]. Tidsbesparingen sker dock på viss bekostnad av
noggrannhet där mätningar med totalstation bedöms vara mer noggranna. Då kraven
på mätningarnas noggrannhet varierar ersätts totalstationer av maskinstyrning i de
fall noggrannheten inte behöver vara lika precis, exempelvis vid schaktningsarbeten.
Med dagens höga krav på produktionshastighet är det nödvändigt att eftersträva
effektivisering av processer inom byggproduktionen. Effektivisering av processer kan
syfta på både tid- och resursåtgång, där maskinstyrning verkar positivt i båda fallen
[2]. Förutom systemets inköpspris och förekomst av signalstörningar mellan GNSSsystemet och mottagaren beskrivs egentligen inga negativa aspekter [3]. Övergången
från mätningar med totalstation till maskinstyrning faller därför naturligt i de fall den
är möjlig.
Maskinstyrning förenklar i många fall produktionen. Maskinisten begränsas inte
längre av en mättekniker för utsättningar. Dessutom rationaliseras behovet av
markarbetare för höjdkontroller bort. Automatiseringen kan därför ses som en
uppskattad förändring av både yrkesarbetare och projektledning. Idag finns många
utvärderingar om hur produktionstid och -kostnad förändrats till följd av metoden [3].
Studier på hur arbetsmiljön och yrkesroller påverkas av automatiseringen har däremot
inte hittats. Examensarbetet fokuserar därför på de förändringar som uppkommit till
följd av maskinstyrning med avseende på arbetsmiljö och yrkesroller. Hur förändras
arbetsdagen för grävmaskinister, rörläggare och tjänstepersoner inom projektet? Vilka
yrkesroller blir arbetsmiljömässigt vinnare respektive förlorare när dagen väl
summeras?
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1.2. Syfte
Examensarbetets syfte är att få en inblick i hur metoden maskinstyrning med GNSS
har påverkat arbetsmiljön och förändrat arbetsdagen för yrkesroller inom VA-arbeten.
Den ökade användningen av maskinstyrning signalerar att det finns uppenbara
fördelar med metoden, något som även flertalet undersökningar stödjer [2, 3].
Examensarbetet kommer utreda de positiva och negativa aspekterna så att
arbetsmiljön inte äventyras av det förändrade sättet att arbeta.

1.3. Frågeställningar
Examensarbetet kommer behandla följande frågor:
●
●
●
●
●

Finns det en koppling mellan ökad användning av maskinstyrning och ändrade
arbetsförhållanden för de inblandade?
Vilka är de positiva respektive negativa förändringarna med avseende på
arbetsmiljö?
Finns det skilda uppfattningar mellan olika yrkesgrupper gällande effekten av
den ökade användningen av maskinstyrning inom VA-arbeten?
Vilka förändringar kan göras för att motverka negativ inverkan på arbetsmiljön
kopplat till ökad användning av maskinstyrning.
Vilka förändringar kan göras för att främja positiv inverkan på arbetsmiljön
kopplat till ökad användning av maskinstyrning.

1.4. Avgränsningar i arbetet
Eftersom det finns flera olika typer av anläggningsmaskiner där maskinstyrning
används och eftersom inget projekt är det andra likt krävs vissa avgränsningar för
arbetet. Avgränsningarna är nödvändiga för att resultaten från intervjuerna ska vara
jämförbara och att uppfattningar från olika yrkesgrupper ska kunna tolkas på ett bra
sätt. Avgränsningarna för arbetet består av:
●
●
●
●
●
●

Med tjänstepersoner inom arbetet avses Arbetsledare och platschefer.
Arbetet behandlar VA-arbeten.
Arbetet fokuserar på det styrsystem som används till grävmaskiner.
Val av respondenter baseras på en jämn fördelning av grävmaskinister,
rörläggare och tjänstepersoner.
Respondenter bedöms ha tillräcklig kunskap om metod både med och utan
maskinstyrning inom VA arbeten.
Eventuella förändringar i sociala arbetsförhållanden innefattar endast
yrkesarbetare.
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1.5. Definitioner och förklaringar

1.5.1.

Arbetsförhållanden

Begreppet arbetsförhållanden inom examensarbetet avser, förutom samtliga aspekter
av arbetsmiljö, de uppgifter och förutsättningar som en anställd har och möter på sin
arbetsplats.

1.5.2.

GNSS

Global Navigation Satellite Systems, förkortat GNSS, är ett samlingsnamn för de
satellitsystem som används inom global navigering och positionering. I GNSS ingår
satellitsystemen GPS, Galileo, Glonass och BeiDou.
GNSS-mätning bygger på avståndsmätning mellan satelliter och mottagare.
Mättekniken är passiv, vilket innebär att användaren endast tar emot signaler från
satelliterna. Vid varje tidpunkt har GNSS- satelliterna kända positioner och genom att
mäta avståndet till ett antal GNSS- satelliter kan användaren bestämma sin position i
ett globalt referenssystem. Vid komplettering med ett stödsystem för GNSS – t.ex.
SWEPOS – kan hög precision uppnås [4].

1.5.3.

Maskinstyrning med GNSS

Med metoden maskinstyrning med GNSS för grävmaskiner, menas att en grävmaskin
är utrustad med en mottagare för GNSS- signaler. GNSS-mottagaren kompletteras
med sensorer på grävmaskinen där data från mottagaren och sensorerna sänds till en
skärm placerad inuti hytten. På skärmen kan då grävmaskinisten avläsa information
om grävmaskinens och skopans position. Utöver positioneringen kan information från
projekteringen laddas in. Med hjälp av positionsdata och projekteringsinformation
kan maskinisten bl.a. se schaktutformning och vart framtida ledningar ska placeras
direkt på GNSS- systemets skärm [5].

1.5.4.

Totalstation

En totalstation är en kombination av ett elektroniskt vinkelmätningsinstrument och ett
elektrooptiskt avståndsmätningsinstrument som används inom bl.a. byggprojekt och
lantmäteri för detaljmätning av specifika koordinater. Mätning med en totalstation
baseras på ett befintligt koordinatsystem med kända referenspunkter. En totalstation
ger mätningar med hög noggrannhet i både plan och höjdled [6].
3

1.5.5.

Automatisering

Med automatisering menas att steg förs in i en process så att ett mer självgående
förlopp skapas. Automatisering är vanligt förekommande inom tillverkning men
används även i många andra processer. Syftet med automatisering är främst att öka
effektiviteten inom olika processer genom minskad inverkan av mänskliga faktorer,
men även att avlasta människan från både arbete och risker [7]. Ett exempel på
automatisering inom anläggningsbranschen är maskinstyrning med GNSS.
Maskinstyrning rationaliserar bort behovet av vissa arbetsmoment och ger i många
fall användaren en förbättrad överblick, något som leder till en effektivare
arbetsprocess.

1.5.6.

VA-arbeten

Med VA-arbeten menas arbeten som berör hantering av dricksvatten (V) och
avloppsvatten (A).

1.5.7.

Detaljmätning

Med detaljmätning avses både inmätning och utsättning av detaljer. Vid inmätning
bestäms specifika lägen i förhållande till kända punkters koordinater. Vid utsättning
utnyttjas givna punkter för lägesbestämning i terrängen. Ett vanligt förekommande
verktyg för detaljmätning är totalstation. Ofta kräver mätningarna hög noggrannhet
varpå detaljmätningsarbete måste utföras med stor omsorg [8].
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2.

METOD

I avsnittet avser rapportförfattarna beskriva vilka metodval som ligger till grund för
datainsamling inför och under arbetet. Kapitlet kommer utöver beskrivning av valda
metoder förklara hur tillförlitligheten kan påverkas av metoderna.

2.1. Metodval
De metoder som används i examensarbetet består av litteraturstudier och intervjuer.
Arbetet är en kvalitativ studie vilket innebär att utredningar om maskinstyrningens
påverkan på arbetsmiljö och arbetsförhållanden utvärderas på ett djupare plan.
Kvalitativa studier syftar till att fånga upp respondenternas egna uppfattningar och
därefter tolka dem för att få fram ett subjektivt resultat över problem, utmaningar och
möjligheter [9]. Förändringar i arbetsmiljö och arbetsförhållanden inom arbetet
bedöms inte vara objektivt mätbara eftersom de i stort beror på individens egen
upplevelse. Därför ses ett kvalitativt tillvägagångssätt nödvändigt för datainsamling i
studien.

2.2. Litteraturstudie
En litteraturstudie utfördes under arbetets inledande del för att införskaffa nödvändig
kunskap inom området och undersöka vilka forskningar som tidigare genomförts.
Kompletterande litteraturstudier genomfördes under arbetets gång för att täcka upp
bristande kunskap inom delområden allt eftersom arbetet utvecklades. Underlaget för
litteraturstudien kommer från tidigare forskning, examensarbeten, studentlitteratur
samt artiklar och rapporter framtagna av myndigheter, företag och ideella
organisationer. Källorna som ligger till grund för litteraturstudien berör en eller flera
av arbetets kärnpunkter: maskinstyrning, arbetsmiljö och arbetsförhållanden.

2.3. Intervjuform
Kvalitativa intervjuer väljs som metod för att samla in data till arbetet. Det beror på att
författarna vill få insikt i respondenternas olika synvinklar i koppling till
maskinstyrning. Intervjuer ger en större möjlighet att tolka respondentens inställning
till de förändringar som skett än exempelvis enkätundersökningar [9]. Ett kvalitativt
förhållningssätt i intervjuerna bedöms vara det bästa alternativet då arbetet behandlar
breda och komplexa områden där inställningen och upplevelsen kan variera stort
mellan respondenter.
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2.4. Intervjufrågor
Intervjufrågorna som utvärderar förändringar i arbetsmiljö och yrkesroller orsakade
av maskinstyrning har utformats av rapportförfattare själva. Frågorna som valts inför
intervjuerna är semistrukturerade. I semistrukturerade intervjuer är frågorna
förutbestämda men kompletteras med följdfrågor utifrån de svar respondenten ger.
Fördelen med metoden är att information kan fångas upp i följdfrågor och ge
intressanta underlag för vidare analys. Nackdelen med intervjuer som är
semistrukturerade är att det ställer höga krav på den person som för intervjun. Risker
finns att intervjuerna fokuserar på andra delar än vad som planerats [10].
Trots riskerna med semistrukturerade intervjuer bedöms intervjuformen vara den
mest fördelaktiga för arbetet. Förhoppningen med följdfrågorna är att respondenterna
tvingas utveckla sina åsikter och att svaren därmed kan tolkas bättre.
Intervjufrågorna utgår från generella frågor som besvaras av samtliga respondenter.
Utöver de generella frågorna kompletteras intervjuerna med yrkesgruppsspecifika
frågor. Anledningen till att författarna valt att komplettera intervju-underlagen olika
beror på skillnader i arbetsuppgifter och relevans av frågorna mellan de olika
tjänsterna. De frågor som författarna skapat redovisas i Bilaga 1.

2.5. Urval
I arbetet intervjuas tre respondenter från varje yrkesgrupp. Yrkesgrupperna som
arbetet fokuserar på är tjänstepersoner (platschef eller arbetsledare), rörläggare och
grävmaskinister. Valet av yrkesgrupperna beror på relevansen inom VA-arbeten där
samtliga yrkesgrupper normalt förekommer. Val av respondenter baseras på kunskap
inom arbetets område där samtliga respondenter bedöms ha tillräcklig erfarenhet av
arbete med och utan maskinstyrning. Författare tillfrågade dels handledare för att
utnyttja egen personal inom företaget, men utnyttjade dels även andra kontakter för
att få en bredare spridning av respondenter och åsikter.

2.6. Utförande
Intervjuerna utförs genom platsbesök hos respondenterna på respektive arbetsplats.
Underlag skickas inte i förväg och besökens tidpunkt tar hänsyn till respondenternas
förutsättningar eftersom ingen ekonomisk ersättning förekommer. Respondenterna
informeras om att inga namn återges i arbetet och tillfrågas dessutom om intervjun får
spelas in. I de fall inspelning inte godkänns förs anteckningar under intervjun. Efter
genomförda intervjuer sammanfattas respondenternas svar och återges i bilagor.
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2.7. Trovärdighet
Studiens kvalitativa uppbyggnad där resultat och slutsats till stor del bygger på
respondenternas uppfattningar och författarnas tolkningar gör att trovärdigheten kan
ifrågasättas. Intervjuernas uppbyggnad och att inga slutsatser baseras på enbart en
respondents upplevelser gör att författarna bedömer metoden som tillräckligt
tillförlitlig för att ge en bild av de förändringar arbetet vill belysa.
Intervjufrågorna har tagits fram med hjälp av frågeställningen, med arbetets syfte i
åtanke, för att stärka frågornas relevans. Uppdelningen av intervjuunderlaget där de
kompletterande frågorna skiljer sig mellan yrkesgrupperna är också ett sätt att
säkerställa intervjuernas relevans och därmed tillförlitligheten. Respondenterna har
informerats om sin anonymitet med förhoppning om ärligare och utförligare svar.
Specifika felkällor som kan påverka arbetets trovärdighet presenteras i kapitel 9
felkällor.
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3.

TEORI

Teorikapitlet syftar till att ge en utökad bild över tidigare forskning och utredningar
som utförts inom examensarbetets område för att ge nödvändig förståelse. Tidigare
utredningar inom arbetets specifika område har varit begränsad. Det beror på att
utredningarna fokuserat på automatisering med intresse i de tekniska och ekonomiska
för- och nackdelarna. Trots att existerande forskning och utredningar om
automatiseringens påverkan på arbetsmiljö och arbetsförhållanden bedöms bristfällig
så finns viss forskning i anknytning till examensarbetets intresse.

3.1. Arbetsmiljö
Arbetsmiljö innefattar allt som påverkar en anställd på arbetsplatsen. Förutom
säkerhetsrisker och fysisk hälsa handlar arbetsmiljö även om den enskilda
arbetstagarens psykiska hälsa och sociala välmående [11]. Det finns många faktorer
som påverkar arbetsmiljön. Allt från ljud och luft i arbetslokalerna till maskiner, stress
och trivsel [12].
Krav på arbetsmiljö regleras av lagar och regler bestämda av riksdag och regering.
För att säkerställa att lagar och regler efterföljs utför Arbetsmiljöverket kontroller på
arbetsplatser. Från början var lagstiftningens huvudsyfte att förbättra den fysiska
arbetsmiljön för att minska olyckor och dödsfall i arbetslivet. I och med 1977 års reform
ändrades lagstiftningen till att även innefatta psykosociala aspekter, det vill säga den
anställdes psykiska hälsa och välmående [13].
Utöver de lagar och regler som finns arbetar många arbetsgivare med att främja en bra
arbetsmiljö och att förbättra sina anställdas fysiska och psykiska välmående. Inte minst
för att välmående anställda bedöms bidra till en lönsammare verksamhet. Inom
byggsektorn ska det finnas utnämnda personer med ansvar för arbetsmiljön, dels i
produktionen men dels även i planeringen och projekteringen. Den som är ansvarig
för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen benämns byggarbetsmiljösamordnare i
utförandeskedet (BAS-U) och den som ansvarar för arbetsmiljön innan
utförandeskedet benämns byggarbetsmiljösamordnare i planerings- och
projekteringsskedet (BAS-P). Byggherren ansvarar för att kompetenta BAS-P och BASU utses [14].
Arbetsmiljö hamnar mer och mer i fokus inom samtliga branscher och är en fråga som
anses ha stor betydelse i alla verksamheter. Satsningar som främjar en bra arbetsmiljö
är ofta uppskattade på arbetsplatser.

.
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3.2.

Arbetsmiljöpåverkan av automatisering

En ökande automatisering kan tydligt ses inom många branscher och inte minst inom
byggbranschen. I en av Grant Thorntons undersökningar uppger 19 % av företagen
inom bygg- och förvaltningsbranschen att de förväntar sig att mer än 5 % av deras
arbetskraft kommer att ersättas av automatisering inom snar framtid [15].
Även för de anställda som får behålla sina tjänster kan arbetsförhållandena komma att
förändras. Arbetsmiljökonsulten Prevent utför undersökningar för att hjälpa företag
att skapa en bättre arbetsmiljö. I en av undersökningarna fastställs att maskiner och
teknik som tar över arbetsuppgifter bidrar till en mer strukturerad arbetsprocess, men
tar samtidigt bort mycket av de anställdas självständighet, praktiska förståelse och
delaktighet [16]. Arbetsuppgifter och tjänster som i nuläget är stimulerande riskerar
att bli enformiga och rutinartade.

3.3. Psykosocial arbetsmiljö
Utredningar visar att brist på stimulans och sociala kontakter på arbetsplatsen
påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt, något som i sin tur försämrar de
anställdas psykiska hälsa och produktivitet [17]. Enligt forskning från
stressforskningsinstitutet som utreder aspekter som begränsar stress, främjar hälsa och
produktivitet, lyfts vikten av fungerande kommunikation fram. Enligt forskningen är
den dagliga sociala kommunikationen mellan olika delar av produktionen en
nödvändighet för god trivsel och därmed arbetsmiljö [18]. Ökad automatisering
innebär att den dagliga kontakten mellan kollegor kan komma att minska eftersom
olika yrkesroller riskerar att bli mer isolerade i sina arbeten. Om fokus förflyttas från
samarbete mellan människor till samordning av automatiserade verktyg kan det
därmed bli problematiskt ur arbetsmiljösynpunkt. I forskningen från
stressforskningsinstitutet har yrkesarbetare intervjuats. Yrkesarbetarna uttrycker
önskemål om att chefer ska öka sin närvaro i produktionen och minska sin
administrativa roll på kontoret [18]. Önskemålet som redovisas i forskningen tolkas av
författare som ett bevis på att kopplingen mellan den sociala kontakten och trivsel i
arbetet är betydande.
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3.4.

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön kan bli förbättrad vid ökad övergång till automatisering. I en
forskning från Umeå universitet beskriver författaren att ett monotont och repetitivt
arbetssätt försämrar kroppens rörelse- och positionssinne. Inverkan på kroppens
rörelse- och positionssinne kan leda till ett sämre samarbete mellan musklerna. Det
försämrade samarbetet kan på sikt leda till ökade muskelspänningar och orsaka
muskelvärk samt förslitningsskador [19]. Vid övergång till mer automatiserade
arbetsprocesser övertas ofta de monotona och repetitiva arbetsuppgifterna [20].
Utöver övertagandet av fysiskt krävande arbetsmoment kan dessutom positiva
aspekter förväntas med avseende på arbetsplatsolyckor. Arbetsprocesserna får en
minskad påverkan av mänskliga faktorer och blir därmed enklare att planera och
förutse. Skaderisker och förslitningsskador kan därför elimineras vid arbetsmoment
där de annars vanligen förekommer [21].

3.5.

Argument för övergång till maskinstyrning

Många utredningar och examensarbeten om maskinstyrnings för- och nackdelar ur ett
objektivt perspektiv finns tillgängliga. I de tidigare undersökningar som utvärderar
systemets lönsamhet och effektiveringsgrad redovisas återkommande argument.
Vanliga argument för maskinstyrning baseras på den vinning av tid som sker till följd
av det automatiserade verktyget. Det effektiva sättet att arbeta leder till minskade
produktionstider och därmed minskade produktionskostnader. Utöver den minskade
produktionstiden beskrivs även den resursbesparing som beror på rationalisering till
följd av maskinstyrning. Besparingen består framförallt av två delar. Den ena delen
består av det minskade behovet av yrkesarbetare i produktionen. Den andra delen
består av det uteblivna behovet av verktyg och material yrkesarbetarna krävde för sina
arbetsuppgifter [22].
Maskinstyrning gör det möjligt att utföra mer arbete på kortare tid. Dessutom krävs
mindre resurser och resultatet blir ofta bättre. En ökad säkerhet, då färre människor
befinner sig runt maskinen; en större möjlighet att arbeta i dåliga förhållanden, då
fysiska markeringar inte längre behövs, är också argument som beskrivs i utredningar
av systemet [22]. Att användningen av maskinstyrning ökat är därför förståeligt.
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4.

PRODUKTIONSBESKRIVNING VA-ARBETEN

Vid beställning av VA-arbeten vill beställaren möjliggöra tillgång av dricksvatten (V)
men också bortforsling av vatten genom avloppsnät (A). Tillgången till de olika
systemen är något som ses som en självklarhet av de flesta som bor i Sverige, men få
reflekterar nog över hur de olika transporterna anläggs. I kapitlet beskrivs förenklat,
med låg detaljnivå, hur produktionsprocessen i VA-arbeten kan se ut. Syftet med
kapitlet är att ge en förståelse för hur de olika yrkesrollerna förhåller sig till varandra.
Kapitlet baseras på egna erfarenheter från praktik, men har dessutom bekräftats av
handledare med mångårig erfarenhet inom VA-arbeten [23].

4.1.

Principiell arbetsgång i VA-arbeten utan maskinstyrning

I produktionsprocessen utan maskinstyrning inleds arbetet med att mättekniker
markerar ut avgränsningar och höjder enligt projektering. Utsättningsarbetet är en
förutsättning för att grävmaskinisten ska veta läge för schaktet och dess utformning.
Maskinisten är därmed beroende av mätteknikern i sitt arbete.
När utsättningen är färdig påbörjar grävmaskinisten schaktningsarbetet. För att
underlätta kontroller av höjder används ofta en markarbetare som utför
kontrollmätningar i schaktet, parallellt med grävmaskinistens arbete.
När tillräckligt schaktdjup uppnåtts anlägger rörläggaren en ledningsbädd i
schaktbotten (Figur 4.1). Syftet med ledningsbädden är att skapa en väl packad yta av
finkornigt material som följer det fall som projekterats. Anledningen till att finkornigt
material används är för att undvika att större fraktioner skadar ledningen.

Figur 4.1. Exempel på ledningsbädd med välpackad yta av finkornigt material
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När ledningsbädden är anlagd placeras avloppsledningen ovanpå denna. Den
placerade avloppsledningens fall kontrolleras av rörläggare. Ledningen omsluts och
packas därefter med ytterligare finmaterial (Figur 4.2). När avloppsledningen placerats
och dess fall kontrollmätts av rörläggare placeras dricksvattenledningen.

Figur 4.2. placerad ledning som omsluts av finkornigt material
och därefter packas med hjälp av vibratorplatta.
De båda ledningarna mäts därefter in av mättekniker. Syftet med denna aktivitet är
dels att säkerställa att projektering efterföljts, men dels även att bestämma
ledningarnas faktiska position för att underlätta eventuella framtida arbeten.
När de ovanstående stegen är utförda återfylls marken ovanför ledningarna.
Återfyllningen sker lagervis, där varje lager packas väl av markarbetare. Att
återfyllningen packas lagervis är en åtgärd för att minimera risken för framtida
sättningar.
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4.2. Begränsningar för yrkesroller inom VA-arbeten
Den principiella arbetsgången i produktionsskedet av VA-arbeten är, med vissa
undantag, cyklisk. Med cyklisk menas att den huvudsakliga anläggningsprocessen
upprepar sig. De olika processerna är både beroende och begränsade av varandra.
Yrkesgrupper som förekommer inom VA-arbeten varierar beroende på arbetsplatsens
förutsättningar. I arbetet beskrivs yrkesgrupper som förekommer i arbeten med
normala förutsättningar, dessa är mättekniker, markarbetare, rörläggare,
grävmaskinister och tjänstepersoner.
Ett stort skäl till att olika yrkesgrupper vid VA-arbeten begränsas av varandra beror,
utöver praktiska skäl, på säkerhet. Många VA-arbeten sker under trånga förhållanden
vilket leder till att schaktets kanter får en brant lutning. Den höga lutningen bidrar till
en ökad rasrisk i schakten om materialets rasvinkel överskrids. Ytterligare en aspekt
som påverkar rasrisken är materialets fukthalt. Öppna schakt dränerar materialet och
ökar risken för ras [24]. Därför vill öppna schakt under en längre tid undvikas.
Grävmaskinisten begränsas i dessa fall av rörläggarna och återfyllningen.
Rasrisken i schakt är något som bedöms som allvarligt, och vid arbeten i schakt där
rasrisk förekommer ska förebyggande åtgärder vidtas. Vanliga skyddsanordningar
består av olika sponttyper. Spontningsarbete kan dock vara en resurskrävande åtgärd
som begränsar rörläggarens och maskinistens framfart ytterligare.
Samtidigt som grävmaskinistens framfart begränsas av andra yrkesarbetare,
begränsas vissa av yrkesarbetarnas moment av grävmaskinisten. En förutsättning för
att undvika fördröjningar i produktionen är att framfarten i schaktningsarbetet sker
parallellt med den tidsåtgång som markarbetare och rörläggare kräver för sina
respektive moment. Om rörläggare kommer ikapp grävmaskinisten i
schaktningsarbetet finns inget schakt att anlägga ledningsbädden i. Då man å ena
sidan vill undvika att ha schakt öppna för länge, vill man å andra sidan inte vara för
nära grävmaskinisten vid schaktet. Det beror på riskerna för påkörningar och att
material tappas från maskinen.
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4.3. Förändrad arbetsprocess av maskinstyrning
I de fall maskinstyrning inte används blir maskinisten mer beroende och begränsad av
andra yrkesarbetare. Maskinisten är begränsad av utsättningar gjorda av mättekniker
innan arbetet kan påbörjas. Maskinisten är även i ett större behov av markarbetare för
lägeskontroller och övervakning under schaktningsarbetet.
En förenklad beskrivning över hur produktionsprocessen utan maskinstyrning kan se
ut, visas i Figur 4.3.

(tid)
Figur 4.3. Arbetsprocess inom VA- arbeten utan maskinstyrning
I de fall där maskinstyrning används rationaliseras delar av det arbete bort som
tidigare dels begränsade maskinisten, men dels även som maskinisten var beroende
av. Anledningen till det minskade behovet beror på att maskinisten själv kan
kontrollera lägen och höjder i schaktet med hjälp av GNSS- systemet. En förenklad
beskrivning över hur anläggningsprocessen med maskinstyrning kan se ut, visas i
.Figur 4.4.

(tid)
Figur 4.4. Arbetsprocess inom VA-arbeten med maskinstyrning
En sammanfattning av hur produktionsprocessen förändras är att maskinister med
maskinstyrning minskar sin begränsning och beroendesituation av andra
yrkesarbetare då processen förenklas. Maskinisten kan arbeta på ett effektivare sätt då
inverkan av mänskliga faktorer som orsakar väntetider och fördröjningar minimeras.

14

5.

RESULTAT

Resultatet är en sammanställning av insamlade uppgifter från intervjuerna.
Redovisningen av resultatet baseras dels på hur arbetsmiljön förändras i direkt
koppling till systemet, men dels även på de förändringar av yrkesrollerna som sker till
följd av maskinstyrning. Sammanställningen av intervjufrågorna som besvarats är
uppdelade i teman. Anledningen till uppdelningen är att tydligare redovisa
respondenternas åsikter inom de områden arbetet fokuserar på. Resultatet är, utöver
tematiskt uppdelat, även fördelat på de olika yrkesgrupperna för att ge en bra
överblick över eventuella skillnader i åsikter och upplevelser. Avsnittet kontakt med
kollegor finns endast med i rörläggarnas och grävmaskinisternas resultat då författarna
är intresserade av förändringar i kontakten ute i produktionen. Samtliga intervjuer
med sammanfattade svar redovisas i Bilaga 2, 3 och 4.

5.1. Tjänstepersonernas inställning till maskinstyrning
Tjänstepersoneras inställning till maskinstyrning bedöms vara överhängande positiv.
Respondenterna litar på systemet där noggrannheten inte är av största betydelse. Felen
uppfattas inte som fler, men andra fel kan förekomma vid maskinstyrning jämfört med
vid manuell utsättning. Vikten av att systemet regelbundet kontrollereras av
maskinisten lyfts fram av respondent. Även modellens riktighet och systemets
kalibrering påtalas som betydande för att undvika fel i produktionen.
Respondenterna tycker inte att maskinstyrning bidrar till fler stopp i produktionen.
Stopp som beror på maskinstyrning består vanligtvis av signalstörningar och
systemfel. Vid stopp upplevs dock åtgärdsprocessen som snabbare och smidigare
jämfört med fel vid manuell utsättning, t.ex. att mätteknikerns markeringar
försvunnit. Åtgärdsprocessen beskrivs som smidigare eftersom färre personer
vanligtvis behöver kopplas in för att åtgärda felen.
Även om stoppen inte upplevs som fler informerar en av respondenterna om ett nytt
stopp till följd av maskinstyrning. Stoppet uppstår då maskinisten arbetar mer
självständigt, vilket kan göra att rörläggare och markarbetare försvinner från schaktet.
Maskinisten blir då vid behov tvungen att dels tillkalla, och dels även invänta hjälp för
att kunna fortsätta sitt arbete.
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5.2. Tjänstepersonernas syn på förändringar vid maskinstyrning

5.2.1.

Effektivitet

Respondenterna svarar likvärdigt på frågan om maskinstyrning bidrar till en
effektivare arbetsdag. Samtliga respondenter tycker att maskinstyrning gör
arbetsdagen mer effektiv. Det beskrivs till stor del bero på att maskinisten blir mer
delaktig och engagerad i arbetet. Maskinisten minskar även sin beroendesituation av
mättekniker och kan arbeta mer självständigt. Med hjälp av systemet får
grävmaskinisten en ökad överblick och kan därmed planera kommande moment på
ett bättre sätt.
Ingen av respondenterna tycker att maskinstyrning bidrar till en stressigare arbetsdag
trots att tidsmarginalerna minskas. Tvärtom tycker de att det blir mindre stressigt och
återigen lyfts fördelarna med maskinistens översiktlighet och
planeringsmöjlighet fram.

5.2.2.

Säkerhet

Respondenterna upplever inte att maskinstyrning uteslutande bidrar till en säkrare
arbetsplats och att det finns vissa säkerhetsrisker med systemet. De ökade riskerna
som lyfts fram beror på att maskinistens uppmärksamhet kan flyttas från
omkringliggande miljö till skärmen inuti maskinen. Ytterligare en risk som beskrivs är
att maskinisten förlitar sig på modellens korrekthet. Ibland kan en felaktig släntlutning
antagits av mätteknikern, som utformat modellen, orsakat av en otillräcklig
markkännedom. En felaktig släntlutning kan ge en ökad rasrisk i schakten.

5.2.3.

Yrkeskompetens

Respondenterna tror att yrkeskompetensen kommer påverkas för vissa av
yrkesgrupperna. De yrkesgrupper som tros påverkas negativt av övergången är
markarbetare och rörläggare. Yrkeskompetensen beskrivs minska eftersom
maskinisten tar över vissa av deras arbetsmoment. Därav försämras yrkesgruppernas
kunskap inom dessa områden.
Den minskade kunskapen inom dessa områden kan leda till problem i de situationer
där maskinstyrning inte kan användas. En av respondenterna berättar att man inte
heller bemödar sig att underhålla yrkesarbetarnas kunskap inom dessa områden, då
de ofta inte behövs i produktionen.
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5.2.4.

Ansvar

Två av respondenterna menar att maskinistens ansvar ökar. Anledningen till det
ökade ansvaret är att maskinisten är den som avläser systemet. Eftersom
maskinstyrning rationaliserar bort behovet av andra yrkesgrupper blir maskinisten
därigenom ensam ansvarig för schaktningsarbetet vid utförandet.
Utan maskinstyrning upplevs det lättare att definiera olika ansvarsroller då momenten
tydligare är uppdelade på respektive yrkesgrupp. Med maskinstyrning ökar
tendensen att yrkesgrupper skyller på varandra vid fel och att färre vill ta ansvar i
produktionen. En respondent berättar att ansvaret för respektive moment oavsett
kvarstår. Maskinstyrning ska endast användas som ett hjälpmedel då man ändå utgår
från handlingar.
Vidare menar en av respondenterna att understimulans är en risk då vissa av
yrkesarbetarnas ansvarområden rationaliseras bort. Understimulans kan bidra till att
yrkesarbetare inte känner sig behövda på arbetsplatsen och att de därmed inte trivs i
sitt arbete. Respondent upplever även att många rörläggare idag snabbt söker sig till
arbetsledartjänster och utesluter inte att det kan vara en följd av bristande stimulans.

5.2.5.

Arbetsförhållanden och delaktighet

Ingen av respondenterna upplever någon förändring i sin egen delaktighet till följd av
maskinstyrning. En av respondenterna förklarar att den ökade digitaliseringen bidrar
till ett förändrat arbetssätt och nya arbetsuppgifter, delaktigheten blir dock
oförändrad.
Två av respondenterna upplever att maskinstyrning gör det enklare att planera
arbetet. Den ena respondenten menar att maskinisten blir mer delaktig i planeringen
och att det avlastar arbetsledaren. Den andra respondenten ser mer på den förenklade
arbetsprocessen där färre antal steg i utförandet gör det lättare att planera arbetet. Den
tredje respondenten tycker inte att maskinstyrning har en märkbar påverkan på
planeringsarbetet. Respondenten menar att planeringen snarare styrs av
grävmaskinens kapacitet än vilket system som används.
Ingen av respondenterna tycker att maskinstyrning har en betydande påverkan på
arbetsledarrollen men att den påverkan som sker är överhängande positiv. En av
respondenterna tror att om kompetensen sjunker hos yrkesarbetare kommer mer
ansvar läggas på arbetsledaren, något som kan påverka arbetsförhållandena på sikt.
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5.3. Rörläggarnas inställning till maskinstyrning
Respondenterna uppger att tilliten till systemet är stor vid arbeten som inte kräver hög
precision i höjdled, dock är noggrannheten i sidled tillräcklig vid VA-arbeten.
Samtliga respondenter bedömer att felen har blivit färre jämfört med vid manuell
utsättning. De fel som förekommer beror oftast inte på systemet i sig, utan snarare på
mänskliga faktorer i samband med systemet. Förekommande fel som tas upp är att
maskinens utförande inte stämmer överens med systemets inställningar samt fel
orsakat av bristande kommunikation mellan maskinist och övriga yrkesarbetare.
Ingen av respondenterna tycker att systemet bidrar till fler produktionsstopp. En av
respondenterna tycker att stoppen är oförändrade i antal, men förändrade i typ. De
stopp som beskrivs är signalfel och störningar som beror på omgivningen. Respondent
menar att stoppen orsakat av systemet minskat de senare åren. Det beror på att
systemet dels blivit bättre, men dels även att maskinisten har fått en bättre förståelse
för systemet.

5.4. Rörläggarnas syn på förändringar av maskinstyrning

5.4.1.

Effektivitet

Respondenterna är överens om att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag.
En av respondenterna tycker att systemet är enklare att följa än otydliga VA-ritningar
och att det leder till bättre flyt i arbetet. En annan respondent menar att effektiviteten
beror på det minskade behovet av andra resurser vilket gör arbetsdagen smidigare.
Den tredje respondenten tycker att arbetsdagen blir mer effektiv då maskinisten är
mer delaktig i processen och har bättre översikt över kommande moment, något som
underlättar arbetet.

5.4.2.

Säkerhet

Åsikter om risken för arbetsplatsolyckor till följd av maskinstyrning skiljer sig mellan
de intervjuade rörläggarna. Den första åsikten är att maskinstyrningen bidrar till en
säkrare arbetsplats då de rasvinklar som programmerats i systemet ska vara på den
säkra sidan. En andra åsikt beskriver att det ställs stora krav på mätteknikern som
skapat modellen och att de rasvinklar som programmerats måste vara korrekta.
Skillnader mellan modell och verklighet kan utgöra en risk för ras.
En av respondenterna upplever att det kan finnas en risk med att maskinisten flyttar
delar av sin uppmärksamhet från omkringliggande arbeten till systemets skärm inuti
hytten. Däremot har respondenten själv inte uppmärksammat någon ökad risk för
arbetsplatsolyckor. En annan rörläggare beskriver att riskerna kan minska eftersom
färre yrkesarbetare behöver vara i maskinens arbetszon.
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5.4.3.

Yrkeskompetens

Respondenterna har olika synpunkter på hur yrkeskompetensen påverkas av
maskinstyrning. Den första synpunkten är att ingen påverkan på yrkeskompetensen
inom rörläggning kommer ske.
Den andra synpunkten beskriver att yrkeskompetensen blir oförändrad, men att nya
kompetenser inom systemet ersätter kompetens inom manuell utsättning. Framtidens
rörläggare beskrivs få en förhöjd teknisk yrkeskompetens men försämrad praktisk
yrkeskompetens med avseende på manuell detaljmätning.
Den tredje synpunkten är att maskinstyrning påverkar yrkeskompetensen inom
rörläggning negativt. Respondent menar att rörläggare idag får minskad förståelse för
ingående delar, då rörläggarens delaktighet i produktionen minskas vid användning
av maskinstyrning.

5.4.4.

Ansvar

Ingen betydande förändring av ansvarsrollen upplevs av rörläggarna. En respondent
säger att lite ansvar försvinner eftersom antal arbetsmoment minskar med
maskinstyrning. En annan respondent berättar att ansvaret för rörläggningen
fortfarande ligger på rörläggaren och att dennes huvudsakliga ansvarsområde därför
är oförändrat. Respondenten förklarar att om fel på rörplacering uppmärksammas
under besiktningen kommer rörläggaren bli skuldbelagd, även om felet beror på
bristfälligt utförande av maskinisten.

5.4.5.

Arbetsförhållanden och delaktighet

Rörläggarnas delaktighet i arbetet beskrivs av två respondenter minska. Anledningen
till den minskade delaktigheten beror på att maskinisten nu kan utföra fler moment
utan hjälp från rörläggare. En maskinist kan, förutom att själv kontrollera lägen, även
mer eller mindre anlägga en ledningsbädd själv. En av de två respondenterna tillägger
dock att delaktigheten skiljer sig mellan olika projekt och vilken maskinist som finns
tillgänglig.
Den tredje respondenten upplever oförändrad delaktighet i produktionen.
Maskinstyrning påverkar enligt respondenten inte delaktigheten i sig, utan
underlättar enbart arbetet då man hela tiden har kontroll över lägen. Rörläggarna
använder sig ofta av maskinisten för kontrollmätningar där detaljnivån tillåter.
Rörläggarnas arbetsbelastning bedöms både öka och minska. Några arbetsmoment
försvinner då dem ersatts av maskinstyrning, dock leder det effektivare
schaktningsarbetet till att rörläggaren måste lägga rören i ett högre tempo.
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5.4.6.

Kontakt med kollegor

Rörläggarnas beroende av maskinistens tjänster har ökat till följd av maskinstyrning.
Det beror på att maskinisten ofta hjälper rörläggaren att kontrollera höjder och lägen.
Maskinisten kan med maskinstyrning vara mer behjälplig även i andra moment.
Maskinisten har möjlighet att, utan vidare hjälp från rörläggare, anlägga en ungefärlig
ledningsbädd med hjälp av kontroller mot systemet.
Eftersom en maskinist med maskinstyrning kan ge rörläggaren specifika lägen,
minskar beroendet av mättekniker på arbetsplatsen. Rörläggare är dock fortfarande i
behov av mättekniker då systemets noggrannhet i vissa fall inte bedöms tillräcklig,
exempelvis vid inmätningar av rör.
Ingen av respondenterna upplever att maskinstyrning bidrar till ett mer isolerat arbete
trots att maskinisten blir mer självgående. En av respondenterna påpekar att en
minskad kontakt snarare kan bero på vissa maskinisters ökade telefonanvändning än
själva systemet.

5.5. Grävmaskinisternas inställning till maskinstyrning
Respondenterna litar på systemet i sig och menar att de fel som förekommer oftast
beror på maskinisten eller den som lagt in filen i systemet. En av respondenterna
menar att en noggrann maskinist kan minska antalet fel i produktionen genom att
använda sig av maskinstyrning. Det beror på att man med maskinstyrning går efter en
uppdaterad modell och riskerna för att manuellt utsatta markeringar försvinner
elimineras.
Inga återkommande eller vanliga fel med systemet tas upp av respondenterna. De fel
som uppkommer beror framförallt på bristande täckning och enstaka kalibreringsfel
vid nyinstallerade system.
Där täckningen är tillräcklig och inga signalstörningar förekommer är
grävmaskinisterna överens om att maskinstyrning minskar antalet produktionsstopp.
Vid manuell utsättning blir man tvungen att kontakta mättekniker när t.ex. utsatta
markeringar försvunnit eller flyttats. Stopp som uppstår när man använder
maskinstyrning är ofta kortare då man inte är beroende av en annan yrkesarbetare för
att lösa problemen.
En av respondenterna förklarar dock att i de fall systemet slutat fungera tar stoppen
längre tid. Det beror på att mättekniker minskat sin kontinuerliga närvaro på
arbetsplatsen och då måste tillkallas för att placera markeringar manuellt. En annan
respondent menar dock att den totala väntetiden på produktionsnivå blir kortare vid
användning av maskinstyrning.
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5.6. Grävmaskinisternas syn på förändringar vid maskinstyrning

5.6.1.

Effektivitet

Alla maskinister är överens om att effektiviteten ökar när man använder
maskinstyrning. Maskinisterna upplever att de har en bättre överblick om vad som
ska utföras. Beroendet av andra yrkesarbetare minskar, något som beskrivs
effektivisera maskinistens arbete. En av respondenterna uttrycker “När jag har fått
ritningen är ansvaret mitt och då är jag inte beroende av andra yrkesarbetare som är
sena eller frånvarande”.

5.6.2.

Säkerhet

Åsikterna om hur maskinstyrning förändrar risken för arbetsplatsolyckor går isär. En
av åsikterna är att rasvinklar i modellerna är korrekta och på säkra sidan vilket
minimerar riskerna för rasrelaterade arbetsplatsolyckor. Den andra åsikten menar att
man som maskinist måste tänka självständigt för att säkerställa att riskerna för ras
hålls låga. De inställda vinklarna i modellen ska därmed inte följas slaviskt.
Respondenterna upplever inte att uppmärksamheten flyttas från arbetszonen till
systemets skärm inuti hytten. En maskinist förtydligar att man inte tittar på skärmen
när man kör utan endast kontrollerar positioner på skärmen då skopan är still.
Däremot påpekar en annan maskinist att systemets komponenter förminskar
maskinistens synfält, något som kan öka risken för arbetsplatsolyckor.

5.6.3.

Yrkeskompetens

Två av maskinisterna tror att kompetensen för grävmaskinister kommer påverkas
positivt av maskinstyrning. Förutom att maskinister behöver vara skickliga på att
gräva krävs tekniska kunskaper om själva systemet. En av maskinisterna hoppas att
framtidens maskinister blir utbildade i rit- och CAD för att på ett effektivare sätt kunna
använda modellen i produktionsskedet.
En av respondenterna tror inte att maskinstyrning kommer påverka rörläggarnas
yrkeskompetens då de, trots övergången, fortfarande är tvungna att använda sig av
rörlaser för att placera rör. Dessutom krävs kunskaperna när den teoretiska modellen
inte stämmer.
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5.6.4.

Ansvar

Maskinisternas ansvar beskrivs öka vid användning av maskinstyrning. Olika
exempel på hur maskinistens ansvar ökar lyfts fram. Ett exempel är att man med
maskinstyrning per automatik blir utsättare, vilket leder till förhöjt mättekniskt
ansvar. Ett annat exempel berör möjligheten till avläsning i systemets modell. Med
modellen har maskinisten hela tiden klarhet i vilken höjd och läge specifik grävning
ska utföras. Möjligheten till enkel avläsning kan leda till att maskinisten blir mer
ifrågasatt vid felgrävningar. Vid jämförelser mellan metoderna beskriver
respondenten att fel upplevs mer accepterade vid manuell utsättning.
Respondent menar att man som maskinist har ett stort ansvar även då maskinstyrning
inte används. Vid maskinstyrning ökar dock möjligheten att kontrollera sig själv vilket
gör det lättare att ta ansvar för sina grävningar.

5.6.5.

Arbetsförhållanden och delaktighet

Två av maskinisterna beskriver att delaktigheten i arbetet ökar vid maskinstyrning.
Den tredje maskinisten menar att delaktigheten inte påverkas, men att man med
systemet kan vara behjälplig i fler moment. Möjligheten att utföra utsättningar
utnyttjas ibland av andra yrkesarbetare, men beskrivs inte påverka arbetsdagen för
maskinisterna nämnvärt. En av respondenterna tillägger dock att man ibland behöver
lämna positionen för utsättningarna, och att det kan vara ett störande moment, men
så är oftast inte fallet.
Respondenterna berättar att tempot blir högre vid maskinstyrning men att
belastningen inte upplevs som förhöjd. En maskinist delger dock att han är tröttare
efter en arbetsdag där maskinstyrning använts och att det såklart måste bero på något.
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5.6.6.

Kontakt med kollegor

Maskinisterna är överens om att behovet av markarbetare minskat till följd av
maskinstyrning eftersom man kan göra större del av arbetet själv. Respondenterna
menar även att behovet av mättekniker minskat på arbetsplatsen då systemet visar
lägen. En av maskinisterna förklarar dock att beroendet fortfarande är stort då det är
en mättekniker som tar fram modellen till systemet. Därför behöver man tidvis komma
i kontakt med denna för att diskutera eventuella korrigeringar.
De intervjuade maskinisterna tycker inte att systemet bidrar till minskad kontakt med
kollegor. En av respondenterna säger dock att den ökade självständigheten kan leda
till isolering i vissa schaktningsarbeten, men att maskinstyrning generellt inte
påverkar kontakten med kollegor.
En annan respondent menar att dialogen med medarbetarna blivit mer professionell
och att den jargong som kan förekomma på byggarbetsplatser har tonats ner.
Respondenten har en teori om att mätteknikens förändrade yrkesroll, där större del av
arbetet går ut på att skapa modeller, lockar en större målgrupp. Det kan i sin tur leda
till en mer rumsren interaktion mellan yrkesgrupperna.
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6.

ANALYS

Analysen innehåller sammanställningar av resultaten från respondenternas åsikter om
maskinstyrning och dess påverkan på VA-arbeten. Resultaten från yrkesgruppernas
intervjuer har jämförts och ställts mot varandra för att tydliggöra likheter och
skillnader i uppfattning av maskinstyrnings påverkan. Förutom att sammanfatta
resultaten från intervjuerna avser författarna koppla åsikter till arbetets teoridel och
därefter bedöma vilka delar som är intressanta för arbetets fortsatta delar.

6.1. Yrkesgruppernas åsikter om maskinstyrning
I resultatets första delar som berör inställningen till systemet kan utläsas att samtliga
yrkesgrupper har en positiv syn på övergången till maskinstyrning. Inställningen till
övergången stämmer överens med arbetets teoridel där det beskrivs att
automatisering ofta underlättar arbetsprocessen [22]. Respondenterna upplevs väl
införstådda med systemets möjligheter samt begränsningar och tilliten till systemet är
hög förutom i de detaljmätningar som kräver högre noggrannhet än vad systemet
klarar. Stoppen och produktionsfelen upplevs vara färre, även om andra fel och stopp
har uppkommit till följd av systemanvändningen. Maskinstyrning bedöms förenkla
arbetsdagen för alla yrkesgrupper och vara ett välkomnat verktyg i
byggproduktionen.
Intervjufrågorna, som avsnittet är baserat på, fokuserar på att undersöka om de olika
yrkesgrupperna
upplever
osäkerhet
eller
stresspåverkan
orsakat
av
systemanvändningen. Sammanställningen av intervjusvaren visar dock att ingen
upplever att systemet i sig försämrar arbetsmiljön med avseende på osäkerheter.
Avsnittet visar att samtliga yrkesgrupper bedömer övergången till maskinstyrning
som positiv. Därför kommer åsikter om övergången till maskinstyrning med avseende
på tillit och systemfunktionalitet inte föras vidare till diskussionen.
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6.2. Yrkesgruppernas syn på förändringar vid maskinstyrning

6.2.1.

Effektivitet

Vid utvärdering av effektiviteten och dess påverkan är respondenterna överens.
Effektiviteten ökar och arbetsflödet förbättras, något som bekräftar tidigare
utredningar inom området [22]. Den förenklade arbetsprocessen och förbättrad
överblick beskrivs som huvudsakliga anledningar till det effektivare arbetet. Vid
användning av maskinstyrning ersätts vissa moment av systemet, vilket beskrivs som
tidsbesparande. Modellen i systemet beskrivs som tydlig och ger en bättre översyn än
fysiska VA-ritningar. En av respondenterna förklarar att produktiviteten inte
nödvändigtvis ökar, men att maskinisten kan arbeta mer effektivt tack vare tydligare
instruktioner och ökade planeringsmöjligheter.
Även om arbetsdagen upplevs mer tidseffektiv framkommer ingen information om
förhöjd stressnivå som följd. Trots att tidsmarginalerna minskas så beskrivs enbart
positiva aspekter där exempel som att arbetet får ett bättre flyt ofta förekommer.
Arbetet kan planeras lättare i produktionsskedet, vilket minskar risken för
oförutsedda åtgärder och stressutsatta situationer. Stressforskningsinstitutet hävdar
att den upplevda stressen på arbetsplatsen beror på hur stor kontroll arbetstagaren har
[18], något som Karaseks krav-kontrollmodell (se Figur 6.1) också stödjer. Modellen
illustrerar hur upplevd press i arbetet förhåller sig till de krav och kontrollen man
känner i sitt arbete. Om man studerar modellen framgår att en ökad kontroll gör att
arbetstagaren klarar av högre krav, utan att känna en större press. Att
grävmaskinisterna inte upplever någon förhöjd stress kan därför förklaras genom den
ökade kontroll som maskinstyrningen bidrar med.

Figur 6.1 Krav- kontrollmodell, Karasek, R. (1979)
Rapportförfattare bedömer att analysen av effektiviseringen stödjer arbetets teori och
tidigare utredningar inom området [22]. Dock framkommer ingen förändrad
arbetsmiljö för de olika yrkesgrupperna som följd. Avsnittet bedöms därför inte tillföra
något till arbetets diskussionsdel och anses därmed avslutat.
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6.2.2.

Säkerhet

Några ökade säkerhetsrisker med maskinstyrning kan inte konstateras i rapportens
resultat. Tankar och teorier om potentiella säkerhetsrisker och -förbättringar tas upp
av respondenterna. Den teoretiska risk som tagits upp av flest respondenter behandlar
rasvinklar och risken för ras. Flera intervjupersoner uttrycker vikten av modellens
korrekthet med avseende på markförhållanden. Skillnader mellan modell och
verklighet kan göra att slänter, som teoretiskt bedömts säkra, i verkligheten rasar. Helt
korrekta handlingar kan aldrig garanteras vilket lägger stor vikt på att maskinisten
tänker självständigt för att säkerställa stabiliteten i schaktet. Modellerna ska dock alltid
vara projekterade med säkerhetsmarginaler för att minimera riskerna.
Rörläggare och tjänstepersoner har lagt fram en teori om att maskinistens
uppmärksamhet kan flyttas från arbetszonen till utrustningens skärm under arbetet.
Maskinisterna själva hävdar dock att så inte är fallet eftersom positionskontroller
endast utförs då skopan är still. En av maskinisterna medger däremot att skärmen kan
utgöra en risk då den delvis blockerar synfältet från maskinen. Ytterligare en teori
finns om att säkerheten kan bli förbättrad då färre yrkesarbetare befinner sig i
grävmaskinens närområde, något som minimerar risken för påkörningar och att
material tappas på medarbetare. Dock har inte några av dessa teorier observerats eller
bekräftats av yrkesgrupperna. Svaren från respondenterna anses enbart vara
obekräftade teorier då ingen märkbar förändrad säkerhetsrisk vid maskinstyrning har
upplevts.
En förhöjd säkerhet i samband med maskinstyrning, då färre personer finns i
arbetsområdet, är något som påpekats även i arbetets teoridel [22]. Att säkerheten ökar
i det specifika avseendet är därför troligt. Dock har otillräcklig information
framkommit i arbetet för att bekräfta teorin. Andra teorier om ökade säkerhetsrisker,
som uppkommit i arbetet, gör att maskinstyrning inte heller kan bedömas påverka
säkerheten positivt. Avsnittet om hur risken för arbetsplatsolyckor förändrats bedöms
därför inte tillföra något mervärde till arbetets diskussionsdel. Området betraktas
därmed som utvärderat och kommer inte behandlas i diskussionen.

6.2.3.

Yrkeskompetens

Majoriteten av respondenterna tror att maskinstyrning kommer påverka
yrkeskompetensen för vissa områden inom VA-arbeten. De yrkesgrupper som tros
påverkas negativt är framförallt rörläggare, men även markarbetare. De minskade
yrkestekniska kunskaperna beror på att maskinstyrning övertar moment som tidigare
utfördes av yrkesgrupperna, något som stödjer den teori som visas i arbetet [16, 20].
Behovet av yrkesrollerna uppfattas av flera respondenter som minskat i dessa
moment. Konsekvenserna av det minskade behovet beskrivs leda till att rörläggares
och markarbetares förståelse inom vissa moment försämras, något som kan bli
problematiskt i de fall maskinstyrning inte används.
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En yrkesgrupp som bedöms få en ökad yrkeskompetens av maskinstyrning är
grävmaskinister. Förutom sin praktiska expertis behöver maskinisterna även en
teknisk kompetens inom digitala verktyg. Förhoppningar om en utökad utbildning
inom maskinstyrnings tekniska system uttrycks av en respondent.
Författare bedömer att analysen av potentiella förändringar i yrkeskompetens ger ett
mervärde till arbetet. Området kommer därför behandlas vidare under
diskussionsdelen.

6.2.4.

Ansvar

Yrkesgrupperna är överlag eniga om att maskinisterna får en större ansvarsroll i
produktionen. Grävmaskinisterna utför fler moment och övertar därmed ansvaret för
dessa. Inga andra yrkesgrupper har längre någon direkt inverkan på
schaktningsarbetet i produktionen vilket resulterar i att maskinisten i praktiken blir
ensam ansvarig för dessa moment. Trots det ökade ansvaret upplever ingen av
maskinisterna en ökad arbetsbelastning. Stort ansvar ligger på maskinisten även vid
manuell utsättning men möjligheten till att kontrollera sitt eget arbete, tack vare
systemet, gör det lättare att ta eget ansvar menar en respondent.
Tjänstemännen, som fått frågor om något problem kan finnas med förskjuten
ansvarsfördelning, menar att så inte är fallet. Dock framkommer att maskinistens
ökade ansvar inte är påtalat, något som kan kan leda till oklarhet över
yrkesgruppernas olika ansvarsområden.
Trots att ingen tidigare forskning kan kopplas till hur ansvar påverkas av
maskinstyrning bedömer författarna att avsnittet berikar arbetet och området kommer
behandlas vidare i diskussionen.

6.2.5.

Arbetsförhållanden och delaktighet

Delaktigheten inom VA-arbeten förändras på olika sätt beroende på yrkesgrupp,
vilket gör det svårt att konstatera en generell påverkan på delaktigheten. Analysen av
avsnittet är därför uppdelad mellan yrkesgrupperna. Tjänstepersonerna upplever
ingen märkbar förändring i delaktigheten. En av respondenterna menar att det nya
sättet att arbeta leder till att nya arbetsuppgifter ersätter andra. De intervjuade
tjänstepersonerna upplever heller ingen direkt förändring i sina arbetsförhållanden.
Två av respondenterna menar att maskinistens ökade delaktighet i planeringsarbetet
och den förenklade produktionsprocessen avlastar arbetsledaren något. Trots att ingen
betydande påverkan av arbetsledarrollen upplevs av respondenterna idag tror en av
tjänstepersonerna att om yrkeskompetensen sjunker i produktionen kommer mer
ansvar läggas på arbetsledaren. Den sista respondenten menar däremot att
maskinstyrning har en minimal påverkan på planeringsarbetet i jämförelse med andra
faktorer.
27

Rörläggarnas delaktighet i arbetet kan minska. Minskad delaktigheten är vanligt
förekommande i de fall automatiserade verktyg övertar arbetsmoment enligt de
utredningar som presenterats i teoridelen [16]. Orsaken är att rörläggaren inte behöver
utföra lika många arbetsuppgifter vid maskinstyrning. Delar av de tidigare utförda
arbetsuppgifterna övertas av maskinisten. Rörläggarna själva tycker inte att
maskinstyrning bidrar till högre eller lägre belastning. Samma arbetsbelastning
kvarstår då rören måste läggas i ett högre tempo, något som gör att minskat antal
moment inte leder till minskad belastning.
Samtliga maskinister menar indirekt att delaktigheten i arbetet ökar. Fler moment
utförs av maskinisten som med systemet dessutom kan vara mer behjälplig i andra
utföranden. Arbetsbelastningen upplevs inte som ökad av respondenterna trots att
tempot i maskinen blivit högre. Även om produktionshastigheten blivit högre leder
det smidigare arbetet, i direkt följd av maskinstyrning, till oförändrad
arbetsbelastning.
Analysen om delaktighet och arbetsförhållanden som berör rörläggare bedöms
intressant för diskussionsdelen och kommer att utvärderas i nästa kapitel.

6.2.6.

Kontakt med kollegor

I avsnittet analyseras hur kontakten med kollegor påverkats av maskinstyrning. De
yrkesgrupper som analyseras är maskinister och rörläggare då rapportförfattare vill
fokusera på hur kontakten ute i produktionen påverkats.
Både rörläggare och maskinister uttrycker att beroendet av mättekniker generellt
minskat i produktionen då utsättningsarbetet övertagits av maskinisten. Behovet av
mättekniker för inmätningar av rör har däremot inte minskat eftersom systemet inte
ger tillräcklig noggrannhet. Rörläggarna är eniga om att behovet av maskinist ökar till
följd av maskinstyrning då man utnyttjar systemet i maskinen. Samtliga maskinister
menar att beroendet av markarbetare minskat eftersom man själv kan kontrollera
höjder och lägen.
Trots att risker redovisas i arbetets teoridel med avseende på minskad kommunikation
vid övergång till automatiserade verktyg [18] ser ingen respondent någon konflikt
mellan kommunikation och maskinstyrning. Författare bedömer att det fortfarande
finns en beroendesituation mellan yrkesgrupperna och att den dagliga kontakten
därmed bibehålls. En av respondenterna upplever att maskinstyrning bidrar till en
socialare kontakt mellan kollegor, vilket forskning inom området beskriver som den
viktigaste typen av kommunikation med avseende på trivsel. Då maskinstyrning
generellt inte bedöms påverka mängden kontakt med kollegor och därmed den
psykosociala arbetsmiljön kommer avsnittet inte behandlas vidare i arbetets
diskussionsdel.
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7.

DISKUSSION

I arbetets diskussionsdel behandlas de delar som författarna bedömer intressanta för
vidare utredning. I analysen beskrivs att ingen direkt negativt förändrad arbetsmiljö
orsakas av maskinstyrning som system. De negativa förändringar som framkommer
beror snarare på indirekta följder av maskinstyrning, där förändrade yrkesroller kan
leda till framtida problem vid fortsatt användning. Diskussionen är uppdelad i avsnitt
som resonerar kring maskinstyrnings påverkan inom de olika yrkesgrupperna.
Indelningen har gjorts för att kunna se hur yrkesrollerna har förändrats i förhållande
till varandra.

7.1. Tjänstepersoner
Författare bedömer att inga negativa förändringar som berör tjänstepersonernas
yrkesroll framkommit under intervjuerna. En av tjänstepersonerna menar att de nya
moment som tillkommit vid maskinstyrning ersätter andra moment och att
arbetsledarrollen därmed inte påverkas nämnvärt. Stimulansen i tjänstepersonernas
arbete anses bibehållen, trots övergång till maskinstyrning.
Trots åsikterna från respondenterna, innebär ytterligare automatisering att framtidens
arbetsledare kommer byta ut viss ledning av människor mot ledning av maskiner och
system. Även om maskinstyrning bidrar till övergång av arbetsmoment redan nu
bedöms mänsklig kompetens och mänskligt utförande inom VA-arbeten fortfarande
överlägset de automatiserade verktyg som finns tillgängliga. Bedömningen utgår
framförallt från det ekonomiska vinstintresset som finns inom branschen. Om ett
övertagande av fler arbetsmoment varit möjligt eller lönsamt redan nu hade
automatiserade verktyg använts i en ännu större omfattning.
Större förändringar i tjänstepersonernas roll eller arbetsmiljö sker uppenbarligen inte
just nu och är därför inte intressanta att utvärdera i dagsläget. Författare tror däremot
att arbetsledare i framtiden kommer påverkas av ökad -och sannolik- övergång från
människor till verktyg. Yrkesgruppen kan ha blivit intervjuade i ett för tidigt skede
med hänsyn till utvecklingen enbart maskinstyrning medfört. Det blir däremot
intressant att se hur rollen som arbetsledare i VA-arbeten påverkas i framtiden då
tekniska verktyg kan komma att ersätta människor ännu mer.

29

7.2. Rörläggare
Den största negativa förändring som kan ses vid omställningen till maskinstyrning
berör rörläggarnas delaktighet i arbetet och risken för försämrad yrkeskompetens.
Kopplingen mellan yrkeskompetens och arbetsmiljö kan vara svår att konstatera.
Däremot framkommer ett samband mellan lidande yrkeskompetens och försämrad
arbetsmiljö. Rörläggarnas minskade delaktighet, orsakat av bortrationaliserade
arbetsuppgifter, kan skapa ett lägre engagemang. Tillsammans med yrkesgruppens
minskade arbetsområde bidrar förändringarna till en försämrad yrkeskompetens.
Enligt arbetsmiljöupplysningen finns flera betydande faktorer som påverkar
arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön är beroende av anställdas känsla av
delaktighet i arbetet och att arbetsuppgifterna känns betydande för
verksamheten. Utöver delaktigheten så beskrivs även att anställda är i behov av
personlig utveckling och att arbetet bidrar till nya lärdomar för att trivas [25].
Beskrivningen av faktorer för en bra arbetsmiljö bekräftar problematiken för
framtidens rörläggare vid fortsatt användning av maskinstyrning. Värt att nämna i
sammanhanget är att all typ av automatisering som syftar till att effektivisera
produktion rationaliserar bort traditionell arbetskraft. Problem med minskad
delaktighet och avsmalnande arbetsområden kommer därför förbli ett faktum i
samband med automatisering och kommer på sikt sannolikt påverka fler
yrkesgrupper.
Maskinstyrningsanvändning inom byggproduktion kommer sannolikt öka ytterligare
till följd av den omfattande effektivisering som systemet medför i flera led. Det betyder
att rörläggarnas bortfallna arbetsuppgifter troligen inte kommer att återvända till
yrkesgruppen. För att minimera de negativa effekterna på yrkesrollen bör man
undersöka möjligheten till omfördelningar i produktionen som bidrar till en ökad
stimulans i arbetet. Ett förslag för att bibehålla en bred yrkeskompetens och
engagemang bland rörläggare är att utbilda yrkesgruppen i nya arbetsmoment.
En möjlighet som rapportförfattare bedömer intressant är om rörläggare skulle kunna
utföra fler detaljmätningar utan mättekniker. Rörläggarna skulle då behöva utveckla
de yrkestekniska kunskaperna inom området och därmed bli mer delaktiga i fler
moment. Något som dock bör tas med i beaktning är om övertagandet istället skulle
innebära en förskjutning av minskad delaktighet och på sikt minskad yrkeskompetens
bland mättekniker. Om rörläggarna tar över mätteknikerns uppgifter i produktionen
bedömer författare att produktionen skulle effektiviseras ytterligare då beroendet av
mättekniker försvinner. Utöver effektivare produktion kan rörläggarnas
yrkeskompetens, delaktighet och engagemang bevaras och även förbättras.
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7.3. Grävmaskinister
Under intervjuerna framkommer att de flesta respondenter upplever maskinistens
arbetsinsats som ökad. Grävmaskinen utrustad med styrsystemet gör att maskinisten
får en centralare och viktigare roll i VA-arbeten. Trots åsikterna om den ökade
arbetsinsatsen från andra yrkesgrupper, tycks maskinisterna själva inte uppleva något
problem med det ökade ansvaret eller behovet av deras tjänster. Rapportförfattare
anser dock att åsikterna om ökad arbets- och ansvarsbelastning säkerligen varierar
mellan olika maskinister och projekt.
En av respondenterna kompletterade intervjufrågorna med att inställningen till det
dels ökade ansvaret, och dels även ökade arbetsuppgifterna kan bero på vilken
ersättningsform som maskinisten har. Respondenten uttrycker att maskinistens
utökade områden borde regleras mer i ersättningen då maskinister övertagit fler
moment. Samma respondent förklarar att de kan finnas negativa följder med
maskinstyrning då maskinister blir mer effektiva i sitt arbete. Den ökade effektiviteten
i kombination med kostnaden för systemet kan leda till att maskinister blir lidande
ekonomiskt. Maskinister kan förlora arbetstimmar men även få ökade utgifter för
maskinstyrningens komponenter. Författare har inte undersökt vidare hur
maskinistens ersättning regleras, men några av respondenterna berättar att viss
ekonomisk kompensation förekommer.
Känslan som författarna får är att viss tveksamhet finns om den ekonomiska
kompensationen är balanserad med den alltmer centrala rollen. Även om arbetet avser
behandla förändringar i arbetsmiljö och yrkesroller bedöms en utvärdering om
justerad kompensation vara önskvärd. I samband med utvärdering av kompensation
skulle maskinistens ökade ansvarsområde tydligare kunna specificeras. Förtydligande
av uppdaterade ansvarsområden bedöms reda ut några av de oklarheter som upplevs
idag och därmed ha en positiv inverkan på både arbetsmiljö och yrkesroller.
Maskinstyrning bedöms leda till en bredare yrkeskompetens för yrkesgruppen
grävmaskinister. Förutom att de grävtekniska kunskaperna bibehålls utvecklas även
kunskapen inom andra moment, som omfattas av det numer bredare arbetsområdet.
Vid användning av verktyget får maskinisterna dels en förbättrad teknisk kompetens,
men dels även större förståelse för de moment som tillkommer. Med den ökade
yrkeskompetensen och delaktigheten inom VA-arbeten följer dock ett större
ledaransvar. Någon intervjufråga om utbildning inom ledarskap förekommer, eller
skulle vara önskvärd, behandlas inte inom arbetet. Författare finner dock frågan
relevant och kommer rekommendera fortsatta utredningar av utbildningsfrågan.
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8.

SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER

I arbetets slutsats besvaras de frågeställningar som redovisas i avsnitt 1.3. För att
besvara frågorna använder författarna den information som framkommer i
arbetets analys- och diskussionsdel.

8.1. Slutsats
Det finns en koppling mellan ökad användning av maskinstyrning och förändrad
arbetsmiljö. De olika yrkesgrupperna påverkas dock på skilda sätt. Arbetsmiljön
förändras inte nämnvärt av systemet i sig utan snarare av de förändringar av
yrkesrollerna som verktyget medför. I utvärderingen av arbetsmiljöns förändring fram
tills idag bedöms de olika yrkesgrupperna påverkas positivt av övergången. Den
förbättrade översiktligheten och den förenklade arbetsprocessen beskrivs som
huvudsakliga anledningar. Rapportförfattare avläser dock signaler som visar att sänkt
yrkeskompetens och delaktighet för vissa yrkesgrupper kan bidra till försämrad
arbetsmiljö på sikt.
De positiva förändringar som maskinstyrning medför är huvudsakligen relaterade till
den avlastning som systemet bidrar med för de olika yrkesgrupperna.
Grävmaskinisterna, som är de huvudsakliga brukarna av maskinstyrningen, drar även
nytta av övergången då den stimulerar en bredare yrkeskompetens och delaktighet
inom produktionen.
Negativa förändringar av maskinstyrning är kopplade till den resursbesparing som
systemet möjliggör. Maskinstyrning övertar arbetsuppgifter från yrkesarbetare och
orsakar en minskad delaktighet och smalare yrkeskompetens för vissa yrkesgrupper.
Arbetsförhållandena beskrivs överlag som oförändrade av yrkesrollerna. Även om
nya moment tillkommit maskinisterna upplevs inte arbetsdagen som mer belastad.
Anledningen är tydligare informationsflöde och minskade väntetider på andra
expertiser. Rörläggarna och tjänstemännen upplever inte någon märkbar konflikt
mellan maskinstyrning och arbetsförhållanden.
I arbetet framkommer att ingen skillnad i uppfattningen av maskinstyrning upplevs
av respondenterna. Samtliga yrkesgrupper bedöms ha en genomgående positiv
inställning till systemet då yrkesgrupperna drar stor nytta av maskinstyrning på olika
sätt. Inom VA-arbeten är olika yrkesgrupper dels beroende, men dels även begränsade
av varandra, varpå det effektivare arbetet inte enbart gäller maskinister utan samtliga
yrkesgrupper involverade i arbetsprocessen.
Författare bedömer att de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra negativ
inverkan av arbetsmiljön främst berör rörläggare. Rörläggarnas minskade
arbetsmoment och delaktighet i arbetsprocessen riskerar att bidra till en negativ spiral
med avseende på yrkeskompetens och stimulans i arbetet. Utredningar bör inledas
med förhoppning om att bibehålla god yrkeskompetens och delaktighet. Rollen som
rörläggare i framtiden bedöms inte enbart kunna bestå av rörplacering, varpå
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kompletterande utbildning och nya arbetsmoment anses nödvändiga för att förhindra
negativ inverkan av maskinstyrning.
Även om maskinisterna får ett större ansvar och bredare arbetsområde anses de
arbetsmiljömässigt bli de största vinnarna av maskinstyrning. Maskinstyrning
förenklar arbetet avsevärt då maskinisten arbetar mot en tydlig modell. För att
ytterligare främja arbetsmiljön i produktionen kan vidareutbildning inom ledarskap
och maskinstyrningens funktioner vara förslag på åtgärder. Utöver förslagen bör en
utvärdering av reglerad kompensation för maskinisterna och ett förtydligande av
ansvarsroller genomföras.

8.2. Rekommendationer
Syftet med rekommendationerna är att ge åtgärdsförslag på problem som
framkommer i arbetet men även ge förslag på fortsatta studier av frågor som inte
besvarats.
I arbetet framkommer information som anses intressant för fortsatta studier inom
området. Den förväntade negativa inverkan på rörläggarnas yrkesroll och arbetsmiljö
orsakat av maskinstyrning bedöms på sikt problematisk. Rapportförfattare
rekommenderar att vidare utredningar genomförs om vilka kompletterande
arbetsområden som i framtiden kan tilldelas rörläggarna. Förslag är att utvärdera
möjlighet till övertagande av mätteknikers uppgifter i fält då mättekniker bedöms få
en alltmer teoretisk roll med ökad tidsåtgång för modellskapande. Om utredning visar
att övertagande är genomförbart skulle rörläggarna dels få ett bredare arbetsområde,
men dels även yrkesteknisk kunskap inom området. Den ökade yrkestekniska
kunskapen bedöms leda till utvecklad mätteknisk kompetens, ökad delaktighet och
även en förbättrad effektivitet i produktionen.
I takt med maskinistens allt centralare roll inom VA-arbeten bedöms de få en mer
betydande roll i produktionen. Den centralare rollen inom VA-arbeten leder till ökat
ansvar på maskinisten. De tillkomna ansvarsområdena som faller på maskinisten i
kombination med att andra yrkesgrupper utnyttjar systemet kan leda till att större
krav på maskinistens ledarskap borde ställas. Utredningar om maskinister borde
utbildas inom ledarskap och få en utökad kompensation bedöms intressanta för
fortsatta studier och rekommenderas.
Tjänstepersonerna som intervjuats i arbetet bedöms ha blivit intervjuade i ett för tidigt
skede. Ökad automatisering innebär ökad rationalisering av människor -men vilka
konflikter och möjligheter i tjänstepersonernas arbetsmiljö och yrkesroller skapas
egentligen av ytterligare övergång från ledning av människor till ledning av maskiner?
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9.

FELKÄLLOR

I avsnittet beskriver rapportförfattare vilka felkällor som kan påverka arbetets
tillförlitlighet. De felkällor som bedöms relevanta är:
●

Upplevelsen av förändringar i arbetsmiljön kan variera stort mellan olika
personer och projekt.

●

Upplevelsen av förändringar i yrkesroller kan variera stort mellan olika
personer och projekt.

●

Olika erfarenheter av maskinstyrning kan leda till olika uppfattningar.

●

Skillnader kan förekomma i ambition och preferenser mellan olika personer.

●

Intervjufrågorna som valts av författare kan vara felaktigt formulerade för att
ge korrekta uppfattningar av maskinstyrningens olika förändringar.

●

Tre respondenter per yrkesgrupp kan vara otillräckligt för att ge ett
representativt utfall.

●

En av respondenterna arbetar både som grävmaskinist och rörläggare och har
tillfrågats i två olika intervjuer.

●

De generella konstateranden som baserats på resultat och analys behöver inte
stämma i andra typer av projekt än VA-arbeten.

●

Nödvändiga sammanfattningar av intervjuer kan innebära att viss information
och uppfattningar inte tolkats helt korrekt.
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BILAGA 1. INTERVJUFRÅGOR
Generella intervjufrågor
-

I vilken utsträckning kommer du i kontakt med maskinstyrning med GNSS?
Hur mycket litar du på systemet? tycker du att det blir fler eller färre fel
jämfört med manuell utsättning?
Tycker du att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag? hur?
(Upplevs en stressigare arbetsdag om tidsmarginalerna förkortas?)
Tycker du att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats med avseende
på arbetsplatsolyckor?
Tror du att maskinstyrning kommer påverka yrkeskompetensen på sikt? Hur?
Blir det fler eller färre stopp i produktionen vid användning av
maskinstyrning?
Känner du dig mer/mindre delaktig i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Kompletterande intervjufrågor tjänsteperson
-

Förändrar maskinstyrning planeringsarbetet? Hur?
Uppstår förändringar i ansvarsfördelningen i produktionen till följd av
maskinstyrning? Vilka problem kan det medföra?
Påverkas arbetsledarrollen av maskinstyrning? Hur?

Kompletterande intervjufrågor rörläggare
- Känner du att din ansvarsroll inom produktionen påverkas av
-

maskinstyrning?
Upplever du en högre/lägre arbetsbelastning i samband med
maskinstyrning?
Har ditt beroende av grävmaskinist ökat/minskat till följd av
maskinstyrning?
Har ditt beroende av mättekniker ökat/minskat till följd av maskinstyrning?
Om du behöver hjälp med kontrollmätning i ditt arbete, använder du oftast
grävmaskinisten eller en mättekniker?
Får du mer/mindre kontakt med dina kollegor i samband med
maskinstyrning? Hur ser du på förändringarna?

B.1.1

Kompletterande intervjufrågor grävmaskinist
-

Känner du att din ansvarsroll inom produktionen påverkas av
maskinstyrning?
Upplever du en högre/lägre arbetsbelastning i samband med
maskinstyrning?
Har ditt beroende av markarbetare ökat/minskat till följd av maskinstyrning?
Har ditt beroende av mättekniker ökat/minskat till följd av maskinstyrning?
Utför du kontrollmätningar åt andra yrkesarbetare? Hur påverkar det din
arbetsdag?
Hur ofta upplever du problem med GNSS-systemet? Förekommer vanliga
problem med systemet?
Får du mer/mindre kontakt med dina kollegor i samband med
maskinstyrning? Hur ser du på förändringarna?

B.1.2

BILAGA 2. INTERVJU TJÄNSTEPERSON
Respondent 1
-

I vilken utsträckning kommer du i kontakt med Maskinstyrning med
GNSS?

Respondent kommer indirekt i kontakt med maskinstyrning dagligen.
-

Hur mycket litar du på systemet? tycker du att det blir fler eller färre fel
jämfört med manuell utsättning?

Respondent har hög tillit till systemet, men menar att det helt och hållet beror på
vem som gjort modellen. Om den manuellt utsatta referenspunkten är felaktig blir
det såklart fler fel, därför är det viktigt att utföra kontrollmätningar. Är allt rätt från
början är systemet jättebra. Maskinisten kan kontrollera sig själv och ha en överblick
över arbetet. Respondenten tillägger att det även är viktigt med egenkontroller för
att försäkra sig om att det funnits full täckning mellan mottagare och satellit.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag? hur?
(Upplevs en stressigare arbetsdag om tidsmarginalerna förkortas?)

Respondent upplever att arbetsdagen blir effektivare med maskinstyrning för att
maskinisten blir mer delaktig i projektet. Vidare menar respondenten att
maskinisten jobbar effektivare och att maskinstyrning gjort att man kommit ifrån
inställningen
“Jag ska hålla på i den här gropen, men vet inte ens hur den ska se ut” eftersom man
i maskinstyrning kan se modellen för hur det ska se ut. Respondenten upplever inte
att effektiviseringen bidrar till ökad stress men att eventuella systemfel kan skapa ett
stressmoment då man förlorar tid.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats med
avseende på arbetsplatsolyckor?

Respondent upplever att maskinstyrning bidrar både positivt och negativt kopplat
till arbetsplatsolyckor. Positivt då man jobbar mot modeller och därför kan minska
yrkesarbetare runt maskinen. Negativt därför att maskinist fokuserar mer på en
skärm och mindre på omgivning.
-

Tror du att maskinstyrning kommer påverka yrkeskompetensen på sikt?
Hur?

Respondent tror att yrkeskompetensen kommer att påverkas av att man övergår till
mer automatiserade verktyg. Respondent tror att yrkesarbetare kommer förlita sig
för mycket på vad datorn säger och att yrkeskunnande och fingertoppskänsla om
rasvinklar m.m kommer påverkas negativt.
B.2.1

-

Blir det fler eller färre stopp i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent tycker inte att maskinstyrning direkt bidrar till några stopp, förutom då
modellen behöver ändras eller systemet behöver uppdateras. I jämförelse med
traditionella metoden (markering m.h.a flukter etc) förklaras att det ofta blir
snabbare stopp vid maskinstyrning då man exempelvis inte behöver vänta på
mättekniker om en flukt eller markeringskäpp blåst ned.
-

Känner du dig mer/mindre delaktig i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondenten upplever ingen förändring i sin egen delaktighet i produktionen.
Däremot upplevs maskinisten få en ökad delaktighet och ökad ansvarsroll i
produktionen.
-

Förändrar maskinstyrning planeringsarbetet? Hur?

Planeringsarbetet förenklas i det avseende att maskinisten enklare själv kan se vad
som kommer ske i nästkommande skeden, enligt respondenten. Engagemanget och
delaktigheten upplevs som ökad hos maskinisten och det beskrivs att denna nu får
ett ökat ansvar över planeringen.

B.2.2

Respondent 2
-

I vilken utsträckning kommer du i kontakt med Maskinstyrning med
GNSS?

Respondent kommer i kontakt med maskinstyrning dagligen.
-

Hur mycket litar du på systemet? tycker du att det blir fler eller färre fel
jämfört med manuell utsättning?

Respondent litar på systemet vid schaktningsarbeten, men inte vid arbeten som
kräver hög noggrannhet.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag? hur?
(Upplevs en stressigare arbetsdag om tidsmarginalerna förkortas?)

Maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag. Respondent förklarar att det
underlättar för maskinisten då man inte behöver ha utsättaren med sig hela tiden.
Ytterligare effektivisering beskrivs genom att det blir enklare för maskinisten att se
kommande moment visuellt på sin skärm- något som gör planeringen enklare.
Respondent tycker inte att effektiviseringen som följer av maskinstyrning skapar en
stressigare arbetsdag trots att tidsmarginalerna förkortas. Maskinstyrning bidrar till
en mindre stressig arbetsdag då man får större vetskap om kommande moment och
dessutom minskar sitt beroende av andra yrkesroller.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats med
avseende på arbetsplatsolyckor?

Respondent har inte varit med om några större arbetsplatsolyckor till följd av
maskinstyrning men tror att det- beroende på maskinist- kan bidra till risker om
man förlitar sig för mycket på systemet. Har det det programmerats en viss
släntlutning så kan det göra att maskinisten följer den, även om den inte är stämmer
i verkligheten.
-

Tror du att maskinstyrning kommer påverka yrkeskompetensen på sikt?
Hur?

Yrkeskompetensen inom VA-arbeten kommer påverkas av maskinstyrning.
Respondent förklarar att färre personer använder sig av alternativa metoder för
höjdmätningar. Tjänstepersonen tillägger dock att det minskade användandet av
andra metoder inte behöver bero på att kompetensen minskar. Minskningen av
alternativa metoder kan även bero på att engagemanget minskar överlag. Oavsett
anledning så förklarar respondenten att det finns problem som kan framträda.
Problemen visas i de fall då användning av maskinstyrning inte är möjlig då
utbildningen i de alternativa metodernas tillvägagångssätt inte underhållits.
B.2.3

-

Blir det fler eller färre stopp i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent upplever färre stopp vid maskinstyrning- eller iallafall att de stopp som
beror på fel är lättare att upptäcka. När man upptäcker fel som orsakar stopp så blir
åtgärdsprocessen ofta smidigare då man inte behöver invänta lika många
kompetenser för att komma vidare.
-

Känner du dig mer/mindre delaktig i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent upplever inte att delaktigheten i produktionen påverkas av
maskinstyrning utan att rollen som ex. arbetsledare blir oförändrad.
-

Förändrar maskinstyrning planeringsarbetet? Hur?

Ingen direkt förändring i planeringsarbetet beror på maskinstyrning, utan styrs
istället av vilken maskin som utrustats med systemet. Maskinens kapacitet och
markförutsättningarna påverkar mer än själva systemet i sig. Respondent tycker inte
att maskinistens möjlighet att enklare kunna se framtida moment påverkar
planeringsarbetet nämnvärt, utan att det i VA-arbeten är allmänt känt var framtida
brunnar och liknande ska anläggas.
-

Uppstår förändringar i ansvarsfördelningen i produktionen till följd av
maskinstyrning? Vilka problem kan det medföra?

Respondent upplever att det inte definierats vilken status som modellen i systemet
har. I ritningar har man olika numreringar som förklarar dess status, men att det
kanske skulle vara bra att rangordna maskinstyrningsmodellens status också.
Respondent finner det dock lättare att definiera olika ansvarsroller utan
maskinstyrning, då man i de fallen förlitar sig på andra yrkesroller istället för en
modell i ett system. Övergången till maskinstyrning upplevs ibland medföra att
färre yrkesarbetare vill ta ansvar i produktionen.
Sammanfattningsvis förklarar respondenten att ansvaret för de olika respektive
momenten- oavsett metod- kvarstår. Det beror på att man i båda fallen utgår från
handlingar och att maskinstyrning ska användas som ett hjälpmedel för att följa
handlingarna. Inga direkta problem problem beskrivs med att ansvarsfördelningen
skulle bli förändrad- eller att respondenten i alla fall inte kan komma på några
direkta problem.
-

Påverkas arbetsledarrollen av maskinstyrning? Hur?

Respondent bedömer att arbetsledarrollen påverkas av maskinstyrning, men att det
enbart påverkas positivt. Respondent kompletterar sitt svar med att förutom
arbetsledare så påverkas samtliga roller inom produktionsprocessen- men att
respondenten enbart ser positiv påverkan.
B.2.4

Respondent 3
-

I vilken utsträckning kommer du i kontakt med Maskinstyrning med
GNSS?

Respondent kommer i kontakt med maskinstyrning dagligen.
-

Hur mycket litar du på systemet? tycker du att det blir fler eller färre fel
jämfört med manuell utsättning?

Respondenten har stor tillit till systemet och tycker att systemet är bra. Felen har inte
ökat även om maskinstyrning kan leda till andra fel. Systemets inställningar och
modellens korrekthet beskrivs som betydande för att minimera antal fel.
Respondenten upplever även att för lite respekt till att systemet kan ha fel i vissa fall
blir problematisk.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag? hur?
(Upplevs en stressigare arbetsdag om tidsmarginalerna förkortas?)

Respondent menar att systemet bidrar till en effektivare arbetsdag då arbeten går
smidigare. Den ökade översikten och de förbättrade planeringsmöjligheterna leder
till att den effektivare arbetsdagen inte upplevs stressigare.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats med
avseende på arbetsplatsolyckor?

Maskinstyrning bedöms inte bidra till en säkrare arbetsplats, enligt respondenten.
Även om man har en modell att gräva efter så finns inte all information inlagd.
Respondenten upplever också att viss uppmärksamhet flyttas från omkringliggande
aktiviteter till systemets skärm.
-

Tror du att maskinstyrning kommer påverka yrkeskompetensen på sikt?
Hur?

Respondenten tror inte att tjänstepersonerna eller grävmaskinisters yrkeskompetens
kommer påverkas av maskinstyrning. Däremot tros rörläggares yrkeskompetens bli
lidande då maskinstyrning övertar delar av deras moment och därmed
yrkeskunskap. Övertagandet kan även leda till understimulans bland rörläggarna.

B.2.5

-

Blir det fler eller färre stopp i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Antal stopp i produktionen beskrivs som olika från fall till fall. Respondenten
trycker på problemen med bristande stimulans i arbetet och att det påverkar
engagemanget bland yrkesarbetare. Yrkesarbetares minskade delaktighet och
engagemang kan leda till att de inte känner sig behövda och att de i större
omfattning försvinner från schaktet för att låta maskinisten arbeta ifred. Den
minskade fysiska och psykiska närvaron i schaktet kan leda till stopp.
-

Känner du dig mer/mindre delaktig i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondenten upplever delaktigheten i yrkesrollen som oförändrad vid
maskinstyrning. Det nya sättet att arbeta leder till andra arbetsuppgifter, och
respondenten benämner delaktigheten som likvärdig- men vriden.
-

Förändrar maskinstyrning planeringsarbetet? Hur?

Maskinstyrning bedöms ha en viss inverkan på planeringsarbetet då färre personer
och kompetenser behövs i produktionen. Arbetsledarens planering bedöms dock
inte bli speciellt påverkad. Men den förändring som eventuellt sker tros vara mer
positiv än negativ.
-

Uppstår förändringar i ansvarsfördelningen i produktionen till följd av
maskinstyrning? Vilka problem kan det medföra?

Respondent tror att maskinstyrning bidrar till minskat fokus hos yrkesarbetarna och
att de därmed blir understimulerade. Exempel som ges är att många som är
rörläggare vill bli arbetsledare så fort som möjligt, så var det inte förut. Teorin är att
de inte känner sig behövda då maskinisten tar över en delar av ansvaret och
uppgifterna.
-

Påverkas arbetsledarrollen av maskinstyrning? Hur?

Arbetsledarrollen bedöms inte påverkas speciellt av maskinstyrning. Men
respondent förklarar att minskad yrkeskompetensen bland yrkesarbetare kommer
leda till att mer ansvar läggs på arbetsledaren.

B.2.6

BILAGA 3. INTERVJU RÖRLÄGGARE
Respondent 1
-

I vilken utsträckning kommer du i kontakt med Maskinstyrning med
GNSS?

Respondent kommer i kontakt med maskinstyrning dagligen i nuvarande projekt.
Förklarar att det märks tydliga tecken på ökad användning och menar att verktyget
ses som en självklarhet i de flesta projekt numera.
-

Hur mycket litar du på systemet? tycker du att det blir fler eller färre fel
jämfört med manuell utsättning?

Systemet bedöms fungera bra men viss felmarginal, som ibland är förhållandevis
stor, förekommer. Systemet kontrolleras mot kontrollpunkt som har känt läge för att
upptäcka avvikelser. Respondenten förklarar att viss felmarginal i sidled inte är
någon större fara, men felmarginaler i höjdled kan leda till allvarliga problem
senare. Respondent litar på systemet vid mätningar som visar läge i sida, men inte i
höjdled.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag? hur?
(Upplevs en stressigare arbetsdag om tidsmarginalerna förkortas?)

Maskinstyrning bedöms bidra till en effektivare arbetsdag. Behovet av att tyda
otydliga VA-ritningar minimeras och det blir bättre flyt. Enligt respondent bidrar
tidsbesparingen inte till ökad stress, utan till ett smidigare arbete.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats med
avseende på arbetsplatsolyckor?

Respondent har inte uppmärksammat större förändringar med avseende på risker
för arbetsplatsolyckor, men kan tänka sig att maskinist flyttar en del
uppmärksamhet från omkringliggande arbete till systemets skärm. Trots, till viss
del, förskjutet fokus upplevs inte risken för arbetsplatsolyckor som ökad.
Tror du att maskinstyrning kommer påverka yrkeskompetensen på sikt?
Hur?
Ingen påverkan på yrkeskompetensen bedöms ske enligt respondent.
-

-

Blir det fler eller färre stopp i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

När systemet var nytt så beskrivs en del problem med systemet. Men idag menar
respondent att både systemet har blivit bättre, och att maskinisten har blivit bättre
på att förstå systemet. Vid projekt med många omkringliggande träd eller liknande
förekommer ibland förlorad signal mellan systemet och satelliterna.
B.3.1

-

Känner du dig mer/mindre delaktig i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Delaktigheten i projekt beskrivs som oförändrad och ingen direkt skillnad mellan
metoderna upplevs. Man litar mycket på den som kör maskinen. Det har underlättat
mycket för rörläggare för man hela tiden har en viss kontroll.

- Känner du att din ansvarsroll inom produktionen påverkas av
maskinstyrning?

Under intervjun framkommer att ingen påverkan av ansvarsrollen har någon direkt
koppling till maskinstyrning.
-

Upplever du en
maskinstyrning?

högre/lägre

arbetsbelastning

i

samband

med

Respondent upplever lägre belastning och förklarar även att en duktig maskinist
idag i princip kan göra i ordning stora delar av ledningsbädden själv då denne själv
kan avläsa önskade höjder.
-

Har ditt beroende
maskinstyrning?

av

grävmaskinist

ökat/minskat

till

följd

av

Beroendet beskrivs som ökat, och att respondenten litar mycket på maskinisten.
Maskinisten kan/gör nu med enkelhet mycket av det jobb som rörläggaren tidigare
gjorde.
-

Har ditt beroende
maskinstyrning?

av

mättekniker

ökat/minskat

till

följd

av

Beroendet beskrivs som minskat. Men trots det minskade beroendet förklarar
respondenten att behovet av mättekniker för inmätning av rör fortfarande är högt.
-

Om du behöver hjälp med kontrollmätning i ditt arbete, använder du oftast
grävmaskinisten eller en mättekniker?

Respondent frågar oftast maskinisten då denna normalt är närmast, men förklarar
också att det helt beror på vilken detaljnivå som krävs för mätningen.
-

Får du mer/mindre kontakt med dina kollegor i samband med
maskinstyrning? Hur ser du på förändringarna?

Ingen förändring i den dagliga kontakten med kollegor upplevs.

B.3.2

Respondent 2
-

I vilken utsträckning kommer du i kontakt med Maskinstyrning med
GNSS?

Respondent kommer i kontakt med maskinstyrning med GNSS nästan dagligen.
-

Hur mycket litar du på systemet? tycker du att det blir fler eller färre fel
jämfört med manuell utsättning?

Respondenten har tillit till systemet men det händer titt som tätt att det blir fel. De
fel som förekommer beror dock oftast på att maskinisten tolkar modellen fel eller att
kommunikationen är bristfällig mellan den som läser av systemet och andra
yrkesarbetare.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag? hur?
(Upplevs en stressigare arbetsdag om tidsmarginalerna förkortas?)

Respondent upplever att Maskinstyrning definitivt bidrar till en effektivare
arbetsdag då man spar in både resurser och arbetsmoment vid användning av
maskinstyrning. Den effektivare arbetsdagen bedöms inte stressigare.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats med
avseende på arbetsplatsolyckor?

Risken för arbetsplatsolyckor upplevs både ökad och minskad. Minskad för att färre
resurser krävs i arbetet och att yrkesarbetare inte behöver vara lika nära maskinen,
Men ökad för att det ställer höga krav på att modellen är korrekt, respondent
förklarar att om ex. fel material matats in i modellen så kan det leda till en förhöjd
risk på grund av differenser i rasvinklar mellan material.
-

Tror du att maskinstyrning kommer påverka yrkeskompetensen på sikt?
Hur?

Övergången tros påverka yrkeskompetensen inom rörläggning negativt. Respondent
menar att rörläggare idag får minskad förståelse för ingående delar, då rörläggarens
delaktighet minskas vid användning av maskinstyrning.
-

Blir det fler eller färre stopp i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent tror att antal stopp i produktionen går jämnt ut i jämförelse, men att det
beror på projektets förutsättningar.

B.3.3

-

Känner du dig mer/mindre delaktig i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent känner sig mindre delaktig i produktionen vid användning av
maskinstyrning.

- Känner du att din ansvarsroll inom produktionen påverkas av
maskinstyrning?

Respondenten upplever att ansvarsrollen upplevs minska något då man som
rörläggare har färre moment att utföra.
-

Upplever du en
maskinstyrning?

högre/lägre

arbetsbelastning

i

samband

med

Under intervjun framkommer att arbetsbelastningen generellt upplevs lägre.
-

Har ditt beroende
maskinstyrning?

av

grävmaskinist

ökat/minskat

till

följd

av

till

följd

av

Respondent förklarar att beroendet av maskinist ökat.
-

Har ditt beroende
maskinstyrning?

av

mättekniker

ökat/minskat

Respondent förklarar att beroendet av mättekniker minskat, men att det beror på
kraven på detaljnivå.
-

Om du behöver hjälp med kontrollmätning i ditt arbete, använder du oftast
grävmaskinisten eller en mättekniker?

Det beror på detaljnivån, menar respondenten. Ibland används maskinisten för att
grovkontrollera lägen, krävs noggrannare detaljmätningar används mättekniker.
-

Får du mer/mindre kontakt med dina kollegor i samband med
maskinstyrning? Hur ser du på förändringarna?

Även om maskinisten arbetar mer självständigt och generellt blir mer isolerad i sitt
arbete, upplevs inte att kontakten med medarbetare påverkas i produktionen då
olika yrkesgrupper fortfarande är beroende av varandra.

B.3.4

Respondent 3
-

I vilken utsträckning kommer du i kontakt med Maskinstyrning med
GNSS?

Respondent kommer i kontakt med Maskinstyrning dagligen i sin yrkesroll.
-

Hur mycket litar du på systemet? tycker du att det blir fler eller färre fel
jämfört med manuell utsättning?

Respondent litar på systemet i sig och menar att de fel som påverkar tilliten snarare
ligger hos maskinisten än hos systemet. Respondent förklarar att fel som kan
förekomma är att exempelvis annorlunda skopa används jämfört med vad som
ställts in i systemet. De fel som beror på inmatning i systemet händer sällan och
märks ofta fort då det är tydligt att något inte stämmer.
Respondent finner det svårt att göra ytterligare jämförelser, men att maskinstyrning
även kan minska antalet fel i jämförelse. Det beror på att de linjer som markeras ut
av mättekniker försvinner när man gräver, men att de med maskinstyrning
uppdateras utefter skopans läge.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag? hur?
(Upplevs en stressigare arbetsdag om tidsmarginalerna förkortas?)

Respondent tycker att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag då
maskinisten har större översyn och ofta är med och informerar om kommande
åtgärder. Respondent ger exempel på att maskinisten kan informera om att det ska
anläggas en brunn och därmed kan hämta en brunn och placera vid schaktkanten.
Därmed förbättras planeringen och bidrar till en effektivare arbetsdag. Ingen förhöjd
stressnivå upplevs av den effektivare arbetsdagen.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats med
avseende på arbetsplatsolyckor?

Respondent tycker att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats då de
rasvinklar som programmerats i systemet är på den säkra sidan.
-

Tror du att maskinstyrning kommer påverka yrkeskompetensen på sikt?
Hur?

Respondent tror att maskinstyrning kommer påverka den tekniska
yrkeskompetensen inom systemet på sikt då man indirekt arbetar med systemet.
Respondent tror dock att andra delar kan bli lidande till följd av övergången.
Exempel som tas upp är att rörläggare som inte lärt sig att arbeta med metoden utan
maskinstyrning kan ha bristande kunskaper om hur en laser kan användas i de fall
signalstörningar begränsar användningen av maskinstyrning. Yrkeskompetensen
varken minskar eller ökar utan går då snarare i sidled då nya kompetenser ersätter
tidigare.
B.3.5

-

Blir det fler eller färre stopp i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent menar att det helt och hållet beror på omgivningen.
-

Känner du dig mer/mindre delaktig i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent upplever att maskinstyrning generellt bidrar till minskad delaktighet för
rörläggare då maskinisten blir mer självständig. Respondenten tillägger dock att det
beror på maskinistens inställning till arbetet.

- Känner du att din ansvarsroll inom produktionen påverkas av
maskinstyrning?

Ansvaret över rörläggningen beskrivs som oförändrat oavsett vilken metod som
använts. Även om maskinisten har schaktat fel så ligger ansvaret över rörläggningen
kvar hos rörläggaren. Respondent förklarar att när rörens läge kontrolleras med
kamera vid besiktning så är det rörläggaren som kommer bli skuldbelagd om rören
inte anlagts korrekt.
-

Upplever du en
maskinstyrning?

högre/lägre

arbetsbelastning

i

samband

med

Respondent upplever att själva effektiviseringen till följd av maskinstyrning ökar
belastningen då maskinisten kan arbeta snabbare i schaktningsarbetet. Det leder till
att rörläggaren måste lägga rören i ett högre tempo. Samtidigt som belastningen
ökar till följd av det effektivare sättet att arbeta, minskar belastningen på andra
områden. Maskinisten har mer information i systemet än tidigare och som
rörläggare idag är behovet av att hålla koll på -och markera ut- kommande moment
inte lika omfattande. Därför beskrivs belastningen som omfördelad snarare än
förändrad.
-

Har ditt beroende
maskinstyrning?

av

grävmaskinist

ökat/minskat

till

följd

av

till

följd

av

Respondent förklarar att beroendet av maskinist ökat.
-

Har ditt beroende
maskinstyrning?

av

mättekniker

ökat/minskat

Respondent förklarar att beroendet av mättekniker minskat då maskinisten är mer
behjälplig vid utsättningar med systemet.

B.3.6

-

Om du behöver hjälp med kontrollmätning i ditt arbete, använder du oftast
grävmaskinisten eller en mättekniker?

Respondent förklarar att det beror helt på detaljnivån. Vid vissa utsättningar bedöms
noggrannheten i systemet tillräcklig, men i andra som otillräcklig.
-

Får du mer/mindre kontakt med dina kollegor i samband med
maskinstyrning? Hur ser du på förändringarna?

Respondent förklarar att det är opåverkat av systemet i sig. Men att någon borde
göra en utredning om maskinisters telefonvanor, som upplevs påverka kontakten
med kollegor.

B.3.7

BILAGA 4. INTERVJU GRÄVMASKINIST
Respondent 1
-

I vilken utsträckning kommer du i kontakt med Maskinstyrning med
GNSS?

Respondent uppger att han arbetar med systemet dagligen.
-

Hur mycket litar du på systemet? tycker du att det blir fler eller färre fel
jämfört med manuell utsättning?

Respondent har tillit till systemet men uttrycker att felen är lika många.
Oftast består dock felen på maskinisten eller den som lägger in modellfilen i
systemet.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag? hur?
(Upplevs en stressigare arbetsdag om tidsmarginalerna förkortas?)

Respondent upplever att maskinstyrning gör arbetsdagen effektivare. Respondent
säger att det beror på att han inte behöver fråga någon om lägen och har en större
överblick över arbetet. Respondenten upplever ett högre arbetstempo men uppger
att det inte bidrar till någon stress.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats med
avseende på arbetsplatsolyckor?

Respondenten tror inte att maskinstyrning påverkar säkerheten och berättar att
skärmen inte drar någon uppmärksamhet från omgivningen då man inte tittar på
skärmen när man kör, utan endast när skopan är still.
-

Tror du att maskinstyrning kommer påverka yrkeskompetensen på sikt?
Hur?

Respondent säger att maskinisten får ökad kompetens då högre krav ställs på denne.
Rörläggarnas yrkeskompetens tros inte påverkas då de ändå måste köra med
rörlaser. Dessutom måste rörläggarna ha kunskap inom andra metoder om den
teoretiska modellen inte stämmer, berättar respondenten.
-

Blir det fler eller färre stopp i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent upplever färre stopp vid användning av maskinstyrning då man aldrig
behöver vänta på utsättaren. Modellen ska finnas redo när man kommer till
arbetsplatsen men även om så inte är fallet får man överlag vänta mindre med
maskinstyrning än utan uppger respondent.
B.4.1

-

Känner du dig mer/mindre delaktig i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent känner sig mycket mer delaktig p.g.a. ökat ansvar och överskådligheten
modellen medför.
-

Känner du att
maskinstyrning?

din

ansvarsroll

inom produktionen

påverkas

av

Respondent upplever att ansvarsrollen påverkas av maskinstyrning. Även om man
inte använder maskinstyrning har maskinisten mycket ansvar. Skulden hamnar på
maskinisten om något blir fel och maskinstyrning gör det lättare att undvika fel.
Respondenten ser positivt på förändringarna men tycker att ersättningen borde vara
högre.
-

Upplever du en
maskinstyrning?

högre/lägre

arbetsbelastning

i

samband

med

Respondent berättar att tempot blir högre men att detta inte är någon direkt
belastning.
-

Har ditt beroende
maskinstyrning?

av

markarbetare

ökat/minskat

till

följd

av

till

följd

av

Respondent uppger att beroendet av markarbetare minskat.
-

Har ditt beroende
maskinstyrning?

av

mättekniker

ökat/minskat

Respondent säger att det personliga behovet har ökat, då maskinisten tidvis behöver
komma i kontakt med mätteknikern, men att produktionens behov har minskat till
följd av mindre utsättningsbehov.
-

Utför du kontrollmätningar åt andra yrkesarbetare? Hur påverkar det din
arbetsdag?

Respondent delger att kontrollmätningar ibland utförs åt andra yrkesarbetare och att
det kan vara ett störande moment i de fall mätningen ska utföras på ett annat ställe
än maskinens aktuella arbetsområde.
-

Hur ofta upplever du problem med GNSS-systemet? Förekommer vanliga
problem med systemet?

Respondent berättar att problemens omfattning beror på platsen man arbetar på.
Om träd eller hus förekommer kan det bli störningar, då kan man behöva göra
manuella utsättningar om signal inte hittas. Om platsen är öppen förekommer inga
problem uppger respondent.

B.4.2

-

Får du mer/mindre kontakt med dina kollegor i samband med
maskinstyrning? Hur ser du på förändringarna?

Respondent upplever mer social kontakt med kollegor men säger att kontakten med
kollegor beror på vilken arbetsuppgift man har. I vissa arbetsmoment kan
maskinisten vara helt själv och isolerad. Respondent vet inte om det upplevs som
negativt då respondenten själv inte utför dessa arbetsuppgifter.

B.4.3

Respondent 2
-

I vilken utsträckning kommer du i kontakt med Maskinstyrning med
GNSS?

Respondent kommer i kontakt med Maskinstyrning dagligen i sin yrkesroll.
-

Hur mycket litar du på systemet? tycker du att det blir fler eller färre fel
jämfört med manuell utsättning?

Respondent litar på systemet i sig och menar att de fel som påverkar tilliten snarare
ligger hos maskinisten än hos systemet. Respondent förklarar att fel som kan
förekomma är att exempelvis annorlunda skopa används jämfört med vad som
ställts in i systemet.
Respondent finner det svårt att göra ytterligare jämförelser men att maskinstyrning
även kan minska antalet fel i jämförelse. Det beror på att de linjer som fysiskt
markeras ut av mättekniker försvinner när man gräver, men att det med
maskinstyrning uppdateras utefter skopans läge.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag? hur?
(Upplevs en stressigare arbetsdag om tidsmarginalerna förkortas?)

Respondent tycker att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag då det blir
enklare att se hur brett, långt och djup man ska gå med systemet och man kan
förbereda mycket mer. Arbetsdagen upplevs inte som stressigare trots minskade
tidsmarginaler.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats med
avseende på arbetsplatsolyckor?

Respondent upplever att maskinstyrning både förbättrar och försämrar risken för
arbetsplatsolyckor. Det beror på att slänterna visas som korrekta i systemet, men
samtidigt så skymmer systemets skärm en del av sikten. Respondent tycker inte att
fokuset flyttas från omkringliggande aktiviteter till inuti hytten, utan att den ökade
risken beror på det minskade siktfältet.
-

Tror du att maskinstyrning kommer påverka yrkeskompetensen på sikt?
Hur?

Respondent upplever att maskinstyrning kommer påverka yrkeskompetensen på
sikt då maskinister idag har krav på sig att dels kunna gräva, men dels även kunna
arbeta med maskinstyrning och förstå systemet direkt vid produktionsstart.

B.4.4

-

Blir det fler eller färre stopp i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent förklarar att det kan bli fler stopp med maskinstyrning men att det helt
beror på hur omgivningen påverkar mottagningen. Eftersom mättekniker har
minskat sin närvaro på arbetsplatsen bidrar det till att de stoppen tar längre tid då
mättekniker behöver ta sig ut till arbetsplatsen för mätningar. Har man å andra
sidan bra omgivning så kan det bli färre stopp orsakat av minskad risk för att
mätteknikers markeringar försvinner .
-

Känner du dig mer/mindre delaktig i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent tycker inte att maskinstyrning direkt påverkar delaktigheten men att
man vid behov kan vara mer behjälplig. Det p.g.a. att maskinister med systemet kan
hjälpa till med vissa utsättningar.
-

Känner du att
maskinstyrning?

din

ansvarsroll

inom produktionen

påverkas

av

Respondent tror att ansvarsrollen ökar då man med systemet har klarhet i vilken
höjd som matats in. Tydligheten som systemet medger kan leda till att maskinister
blir mer ifrågasatta vid fel. Respondent tillägger att vid grävningar “på fri hand”
upplevs det mer tillåtet att göra fel som maskinist då man enklare kan hänvisa till att
någon utsättning missats. När man kör med Maskinstyrning så beror misstag mer på
slarv hos maskinisten då man hela tiden har en uppdaterad modell.
-

Upplever du en
maskinstyrning?

högre/lägre

arbetsbelastning

i

samband

med

Respondent upplever inte att maskinstyrning i sig bidrar till ett mer belastat arbete.
Respondenten tillägger dock att denne personligen blir tröttare efter en arbetsdag
med maskinstyrning och menar på att det måste beror på något.
-

följd

av

Respondent menar att beroendet minskar drastiskt vid användning
maskinstyrning då maskinister kan göra större del av arbetet själv.

av

-

Har ditt beroende
maskinstyrning?

Har ditt beroende
maskinstyrning?

av

av

markarbetare

mättekniker

ökat/minskat

ökat/minskat

till

till

följd

Respondent menar att beroendet minskar vid användning av maskinstyrning

B.4.5

av

-

Utför du kontrollmätningar åt andra yrkesarbetare? Hur påverkar det din
arbetsdag?

Respondent upplever inga direkta problem med att göra kontrollmätningar åt övriga
yrkesarbetare då kontrollmätningar som utförs oftast inte innebär att maskinisten
behöver lämna sin position. Kontrollmätningarna upplevs alltså inte som
betungande eller stressande.
-

Hur ofta upplever du problem med GNSS-systemet? Förekommer vanliga
problem med systemet?

Problem som förekommer beror helt och hållet på den omkringliggande miljön
enligt respondenten och går därför inte att ge något bra svar på.
-

Får du mer/mindre kontakt med dina kollegor i samband med
maskinstyrning? Hur ser du på förändringarna?

Respondent tycker inte att maskinstyrning bidrar till ett mer isolerat arbete, eller
finner iallafall inte att är något vidare problem med minskad kontakt. Respondent
menar att det snarare kan vara problem att få kontakt med kollegor orsakat av
telefonanvändning- men att det alltså inte beror på systemet.

B.4.6

Respondent 3
-

I vilken utsträckning kommer du i kontakt med Maskinstyrning med
GNSS?

Respondent kom i kontakt med systemet dagligen i tidigare anställningar men har
endast en teoretisk kontakt med systemet i dagsläget.
-

Hur mycket litar du på systemet? tycker du att det blir fler eller färre fel
jämfört med manuell utsättning?

Respondent upplever ungefär lika många fel men säger att problemen går snabbare
att lösa vid maskinstyrning då man inte behöver vänta på någon.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en effektivare arbetsdag? hur?
(Upplevs en stressigare arbetsdag om tidsmarginalerna förkortas?)

Respondent berättar att maskinstyrning gör arbetet betydligt mer effektivt där det
går att använda. När maskinisten fått ritningen ligger ansvaret på denne och inget
beroende av andra yrkesgrupper kvarstår. Respondent upplever ingen ökad stress
till följd av förändringarna.
-

Tycker du att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats med
avseende på arbetsplatsolyckor?

Respondent tycker inte att maskinstyrning bidrar till en säkrare arbetsplats då det
fortfarande är maskinistens omdöme som styr händelseförloppet. Maskinisten kan
inte enbart följa ritningarna utan måste tänka själv för att undvika fel och se till att
schaktet blir säkert berättar respondent.
-

Tror du att maskinstyrning kommer påverka yrkeskompetensen på sikt?
Hur?

Respondent tror att maskinistens kompetens påverkas positivt och hoppas att
utbildningarna också påverkas och blir mer tekniskt inriktade med inslag av ritningoch cadläsning.
-

Blir det fler eller färre stopp i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent upplever färre stopp och säger att det beror på att man kapar två led
och att maskinisten får planera själv.
-

Känner du dig mer/mindre delaktig i produktionen vid användning av
maskinstyrning?

Respondent känner sig mer delaktig vid användning av maskinstyrning.
B.4.7

-

Känner du att
maskinstyrning?

din

ansvarsroll

inom produktionen

påverkas

av

Respondent känner en definitiv påverkan på ansvarsrollen då man utöver maskinist
automatiskt blir utsättare när man använder maskinstyrning.
-

Upplever du en
maskinstyrning?

högre/lägre

arbetsbelastning

i

samband

med

Respondent upplever en lägre arbetsbelastning eftersom man som maskinist kan
planera längre fram och vet hur mycket man har kvar. Respondent behöver inte
heller vänta på inmätning eller instruktioner då man använder maskinstyrning.
-

Har ditt beroende
maskinstyrning?

Respondent säger
maskinstyrning.
-

att

av

markarbetare

beroendet

Har ditt beroende
maskinstyrning?

av

av

-

markarbetare

mättekniker

Respondent upplever ett minskat
maskinstyrning.

ökat/minskat
minskat

ökat/minskat

till
till
till

följd

av

följd av
följd

av

beroende av mättekniker till följd av

Utför du kontrollmätningar åt andra yrkesarbetare? Hur påverkar det din
arbetsdag?

Respondent berättar att det ibland händer att kontrollmätningar utförs åt andra
yrkesarbetare men att det inte är något som påverkar arbetsdagen.
-

Hur ofta upplever du problem med GNSS-systemet? Förekommer vanliga
problem med systemet?

Respondent säger att ritningsfel förekommer men att systemen i sig har varit
tillförlitliga. Det händer att sensorer inte är kalibrerade korrekt vid nyinstallerade
system uppger respondent.
-

Får du mer/mindre kontakt med dina kollegor i samband med
maskinstyrning? Hur ser du på förändringarna?

Respondent upplever en annan sorts kontakt. Mindre grabbighet förekommer och
kontakten har blivit mer rumsren och professionell, berättar respondent.

B.4.8

