
 

 
 
 
 

 
Byggnadslogistik i infrastrukturprojekt för 
effektivare användning av grävmaskiner 

 
 

 
Logistical Coordination in an Infrastructure Project for 

Better Utilization of Excavators 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Jari Kuronen och Jonas Lundgren 
 
Uppdragsgivare: Svensk Bygglogistik AB 
  
Handledare:  Patrik Lindgren, Svensk Bygglogistik AB 

 
Anders Wengelin, KTH ABE 

 
Examinator:   Per Roald, KTH ABE 
 
Examensarbete: 15 högskolepoäng inom Byggteknik och Design 
 
Godkännandedatum: 2013-05-31 
 
Serienr:  2013;6 





i 
 

Sammanfattning  

Detta examensarbete har utförts på högskoleingenjörsprogrammet för Byggteknik och Design vid 
Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Svensk Bygglogistik AB. Arbetet diskuterar betydelsen 
av byggnadslogistik i ett infrastrukturprojekt för att uppnå en högre utnyttjandegrad för 
grävmaskiner med stöd av logistiksamordningsverktyg.  
 
Sammanlagt har 2150 mätningar utförts under två veckors tid för att kartlägga utnyttjandegraden för 
en bandgrävare (EC250CL) och en hjulgrävare (Atlas 1505M) på ett referensprojekt i 
Stockholmsregionen. Resultatet har sammanställts separat för de olika resurserna genom att 
redovisa och analysera andelen outnyttjad tid och de bakomliggande orsakerna till den outnyttjade 
tiden. 
  
Resultatet visar att utnyttjandegraden för bandgrävaren är 53 % och 59 % för hjulgrävaren vilket 
tyder på att ett förbättringsutrymme finns. 
  
Avslutningsvis diskuteras rekommendationer för hur användning av logistiksamordningsverktyg kan 
utökas inom anläggningssidan.  
 
Nyckelord 
Anläggning, Bygglogistik, Effektivisering, Grävmaskin, Logistik, Resurshantering, Samordning. 
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Abstract 

This thesis is written as a concluding project at the programme of Constructional Engineering and 
Design at KTH Royal Institute of Technology in cooperation with Svensk Bygglogistik AB. The thesis 
discusses the significance of logistical coordination in an infrastructure project in order to achieve a 
more optimized use for excavators by using logistical planning tools.  
 
2150 measurements have been documented under a two week period at a reference project in the 
Stockholm region in order to achieve a valid and representable result for the utilization of two 
different excavators with varied attributes and prerequisites. The results have been summarized 
separately for each excavator showing the proportion of unutilized time, the proportion of reasons 
behind unutilized time as well as the relationship between unutilized activity and time. 
 
The results show that the utilization rate is 53 % for the excavator of model EC250CL and 59 % for the 
excavator of model Atlas 1505M. This clearly indicates that there is a span for improvement. 
  
As conclusion recommendations are discussed of how to increase awareness and use of logistical 
planning tools for infrastructure projects. 
 
Tags: 
Construction, Excavator, Logistics, Infrastructure, Resource Management, Optimization, Utilization. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I ett infrastrukturprojekt erfordras en betydande mängd resurser och material. Dessa två är viktiga 

faktorer som tillsammans påverkar totalkostnaden för ett projekt. Det är ingen hemlighet att rätt 

anpassade logistiksamordningsverktyg effektiviserar ett projekt och minskar dess slöseri. Ett 

logistiksamordningsverktyg är ett verktyg vars syfte är att förenkla och effektivisera logistiken på ett 

byggnadsprojekt. Resultatgivande logistiksamordningsverktyg som används flitigt inom 

husbyggnation används inte idag i samma utsträckning på anläggningssidan. Viljan att effektivisera 

måste vara densamma oavsett typ av projekt. Kan det påvisas att det finns utrymme för 

effektivisering inom infrastrukturprojekt, kan det leda till att anläggningssidan blir redo att tänka om. 

 
”Resursanvändning - Kartläggningarna visar på överraskande stor andel slöseri i form 

av väntan, stillastående maskiner och materialspill. Detta slöseri motsvarar mer än 

10 % av projektets produktionskostnad.” 

Citat från rapporten Slöseri inom byggbranschen.1 
 

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka orsaken till varför inte logistiksamordningsverktyg 

används i samma utsträckning inom infrastrukturprojekt som i husprojekt. Rapporten ska kartlägga 

det förbättringsutrymme som utökad användning av logistiksamordningsverktyg kan bidra till, där 

entreprenören effektivare kan planera sina resurser för att uppnå en högre utnyttjandegrad. 

1.3 Mål 

Examensarbetets mål är att i ett infrastrukturprojekt undersöka utnyttjandegraden för två olika 

grävmaskiner med varierande förutsättningar och egenskaper. Detta uppnås genom att redovisa en 

fördelning mellan värdeskapande tid och outnyttjad tid som i sin tur ska stå till grund för 

kartläggandet av hur logistiksamordningsverktyg kan bidra till effektivare planering av resurser i ett 

infrastrukturprojekt. 

1.4 Avgränsningar 

Framtagandet av avgränsningar har utförts gentemot tidsramen för examensarbetet samt behovet 

att frambringa ett examensarbete som är realistiskt utförbart.  

 Effektivare resurshantering avgränsas till att behandla två specifika resurser av typen 

grävmaskin med följande argument: de valda resurserna är återkommande i majoriteten av 

infrastrukturprojekt och är därmed intressant att behandla.  

 Infrastrukturprojekt definieras enligt förutsättningarna för det aktuella referensprojektet i 

enighet med kapitel 2.2.  

 Examensarbetet observationer behandlar endast vanligt förekommande markarbeten i det 

specifika referensprojektet i Stockholmsregionen under den två veckor långa 

observationsperioden.  

                                                           
1
 Josephson P-E och Saukkoriipi L, Slöseri inom byggbranschen, s.7.  
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 Examensarbetet behandlar inte ekonomiska aspekter utan kommer att fokusera på 

förbättringsutrymmet för resurshanteringen genom att redovisa utnyttjandegraden för de 

observerade grävmaskinerna.  

 Examensarbetet avgränsar sig till logistiksamordningsverktyget LogNet.  

 De kvalitativa intervjuerna har endast behandlat frågor om logistiken kring de observerade 

grävmaskinerna.  

1.5 Metod 

Examensarbetet behandlar huvudsakligen två metoder som har inspirerats och utvecklats med stöd 

av bland annat rapporten Slöseri i byggprojekt av P E Josephson & L Saukkoriipi.2 Valet av metoderna 

har anpassats med hänsyn till problemställningen samt metodernas möjlighet att utföras praktiskt i 

fält.  

1.5.1 Fallstudie  

Strukturerade observationer med känt deltagande har utförts vid fallstudien för examensarbetet. 

Detta innebär att de aktiviteter och resurser som observerats har varit förutbestämda och den 

observerade parten har varit medveten om att observationerna utförts. Metoden och dess teori 

beskrivs mer ingående i den teoretiska referensramen i kapitel 3.   

Observationerna omfattas av mätningar på två specifika grävmaskiner som behandlas inom ramarna 

för examensarbetets avgränsningar i kapitel 1.4.  

Grävmaskinernas utförda arbete har delats upp i ett antal arbetsmoment för att möjliggöra en 

utvärdering av de empiriska mätresultaten, resultatet används sedan för att undersöka 

förbättringsutrymmet.  Arbetsmomenten har utvecklats med stöd av tidigare studier inom området 

av bland annat P E Josephson och L Saukkoriipi 3. Med stöd av dessa studier anpassas ett 

datainsamlingsinstrument för examensarbetets referensprojekt vilket bidrar till ökad validitet för 

observationerna.  

1.5.2 Felkällor  

Den bristande erfarenheten inom området hos observatören är en bidragande faktor till att 

examensarbetets observationer har utförts med känd observatör. Detta möjliggör ett ökat 

informationsutbyte mellan observatören och den observerade parten, vilket bidrar till att enklare 

skapa en uppfattning om situationer på arbetsplatsen för en hög reliabilitet på observationen.  

Den kända observatören kan eventuellt påverkat den observerade partens arbetsgång. Detta viktas 

mot informationsutbytet som uppstår mellan observatören och den observerade parten. 

Informationsutbytet anses vara till stor vikt för observationens reliabilitet och är därmed en till 

anledning till att känd observatör tillämpats.4 

  

                                                           
2
 Josephson P-E och Saukkoriipi L, Slöseri inom byggbranschen 

3
 Ibid., s.15. 

4
 R Patel och B Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s.99-100. 
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1.5.3 Kvalitativa intervjuer   

Kvalitativa intervjuer har utförts parallellt med observationerna på det aktuella referensprojektet. 

Den kvalitativa metoden innebär intervjufrågor som enkelt kan situationsanpassas och därmed tolkas 

på ett effektivare sätt i analysen.5 Teorin angående metoden för intervjuerna beskrivs mer ingående i 

den teoretiska referensramen i kapitel 3. 

Intervjuerna har utgått från att vara ostrukturerade vilket har bidragit till en hög variabilitet där 

intervjufrågor enkelt situationsanpassas. De situationsanpassade intervjufrågorna bidrar till ett 

informationsutbyte mellan observatören och den observerade parten som är anpassat för den 

enskilda situationen.6 

För att eftersträva ett optimalt informationsutbyte har examensarbetet behandlat intervjufrågor som 

har en låg struktureringsgrad och en låg grad av standardisering för att i analysen möjliggöra en 

kvalitativ bearbetning av resultatet.7 Hur strukturering och standardisering påverkar resultatet 

beskrivs i den teoretiska referensramen i kapitel 3.  

Syftet med intervjufrågorna har varit att behandla frågor angående användningen av 

logistiksamordningsverktyg i det aktuella referensprojektet. Intervjufrågor har ställts till berörda 

parter för att ge observatören en ökad förståelse om den aktuella situationen. 

1.6 Litteraturstudier  

Med forskningens komplexa metodik som bakgrund har examensarbetet fördjupat sig i litteratur som 

behandlar forskningens grunder. Detta har ansetts viktigt för att examensarbetets resultat grundas i 

en korrekt utförd observation. Litteraturen har varit ett stöd för de teoretiska modellerna samt 

utvecklingen av observationsmetoderna som har tillämpats i datainsamlingen.  

För att skapa en ökad förståelse om logistikproblem och slöseri inom byggbranschen har rapporter 

som tidigare publicerats och behandlat ämnet studerats. Detta har bidragit till en god 

grundförståelse inom ämnet och gett inspiration till hur problemen ska bearbetas.  

  

                                                           
5
 R Patel och B Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s.81. 

6
 Olsson H och Sörensen S, Forskningsprocessen, s.80. 

7
 R Patel och B Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s.75-76. 
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1.7 Observerade resurser  

Observationer behandlar två olika typer av grävmaskiner, en bandgrävare (EC250CL) och en 

hjulgrävare (Atlas 1505M). De två grävmaskinerna är konstruerade för att utföra olika typer av 

arbeten och därmed skiljer sig deras roll åt i det aktuella referensprojektet.  

Den största skillnaden mellan de två resurserna är deras mobilitet. Bandgrävaren har en begränsad 

mobilitet och stor tyngd vilket innebär att den inte får framföras på allmänväg utan tillstånd.8 

Hjulgrävaren har helt andra förutsättningar när det gäller mobilitet och kan lättare förflytta sig 

mellan olika moment på arbetsplatsen. Den varierande mobiliteten beror av maskinernas system för 

förflyttning. Bandgrävaren använder sig av larvfötter medan hjulgrävaren har hjul och kan därmed 

förflytta sig på ett enklare sätt (se Foto 1 och Foto 2). 

 

 

Foto 1. Bandgrävare av modell EC240CL. Foto av Jari Kuronen. 

 

Foto 2. Hjulgrävare av okänd modell. Foto av Jonas Lundgren.  

                                                           
8
 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Grundregler/, 2013-05-

07 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Grundregler/
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Dagens byggbransch 

Debatten om höga byggkostnader har pågått länge och byggnadsprisindex bekräftar hur kostnaderna 

har ökat med åren.9 Regeringen har återkommande utrett branschen genom bland annat 

byggkvalitetsutredningen (1997), byggkostnadsdelegationen (2000), byggkommissionen (2002) för 

att kartlägga dess olika problem.10 

Debatten som skapats har lett till ett ökat intresse för att minska kostnaderna genom att försöka 

uppnå den förbättringspotential som finns. En del av förbättringsutrymmet består av att nyttja sina 

resurser på ett optimalt sätt. 

När en uppmärksammad rapport11 inom byggbranschen uppger att utnyttjandegraden för 

grävmaskiner endast uppgår till 28,4% av arbetsdagen12  blir det genast intressant att studera 

möjligheterna till ett förbättringsutrymme för att höja resursens utnyttjandegrad. 

2.2 Introduktion till Svensk Bygglogistik AB  

Svensk Bygglogistik AB grundades 1998 med syfte att leverera byggmaterial till byggarbetsplatser på 

ett mer effektivt och logistikanpassat sätt. Idag arbetar Svensk Bygglogistik AB med ett ledande 

logistikkoncept med målet att förbättra byggbranschen med effektivare logistiklösningar.13  

2.2.1 Logistiksamordningsverktyget LogNet  

LogNet är ett webbaserat logistiksamordningsverktyg som fokuserar på leveransplanering. 

Programmet är introducerat av Svensk Bygglogistik AB och utformat på ett sätt som gör att samtliga 

parter i ett projekt har åtkomst till systemet. LogNet är uppbyggt med enkelhet i fokus vilket innebär 

att mjukvaran kan anpassas och skräddarsys efter varje projekts unika behov. Målet med LogNet är 

att öka informationsflödet mellan inblandade parter för att skapa ett bättre logistikflöde på 

arbetsplatsen.14 

2.3 Introduktion till referensprojektet  

Observationerna som ligger till grund för examensarbetets resultat har utförts på ett projekt i 

Stockholmsregionen som fortsättningsvis kommer benämnas referensprojekt.  

Referensprojektet definieras som ett infrastrukturprojekt enligt följande:  

 Projektet representerar en stor investering och kommer användas av samhället dagligen. 

 Projekt är beläget i tätbebyggt område där arbetsyta till viss del är begränsat. 

 Tredje man är konstant närvarande och hänsyn måste visas. 

 Projektet omfattar en stor del markarbeten. 

 Stor mängd tunga maskiner erfordras på projektet. 

  

                                                           
9
 Josephson P-E och Saukkoriipi L, Slöseri inom byggbranschen, s.11. 

10
 Ibid., s.12. 

11
 Josephson P-E och Saukkoriipi L, Slöseri inom byggbranschen 

12
 Ibid., s.28. 

13
 http://www.bygglogistik.se/sv/foeretaget/om-oss, 2013-04-29 

14
 http://www.bygglogistik.se/sv/tjaenster/lognet, 2013-04-29 

http://www.bygglogistik.se/sv/foeretaget/om-oss
http://www.bygglogistik.se/sv/tjaenster/lognet
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Introduktion 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till de teoretiska modeller som behandlats inom ramarna för 

examensarbetet.  

3.1.1 Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 

I kvalitativ forskning arbetar oftast forskaren med ostrukturerade frågor som successivt fördjupas 

medan forskningen fortlöper. I de flesta fall syftar forskningen till att undersöka många olika 

variabler på ett fåtal observerade parter eller individer. Den kvantitativa forskningen fokuserar på 

strukturerade frågeställningar som har formulerats i förväg. I denna forskningsmetod rör det sig ofta 

om fåtal variabler på ett stort antal observerade parter eller individer.15 

Det som i slutändan är avgörande för valet av metod för den aktuella forskningen grundar sig i 

problemställningen. Vad vill vi veta och vilken kunskap krävs för att uppnå detta? Problemställningar 

gällande var? och hur? besvaras oftast i en kvantitativ forskning där statistiska bearbetningsmetoder 

tillämpas. Om däremot problemställningen grundar sig i en djupare förståelse och tolkning av 

situationer bör kvalitativ forskning tillämpas.16 

De två forskningsätten anses ofta teoretiskt som två skilda metoder vilket inte är fallet i praktiken. En 

stor del av forskningen som idag bedrivs utförs med en kombination av kvantitativa och kvalitativa 

metoder.17  

Figur 1 illustrerar de olika forskningsmetoderna utifrån statistiska eller verbala analysmetoder.18 

 
 

 

  

                                                           
15

 Olsson H och Sörensen S, Forskningsprocessen, s.36-37.  
16

 Patel R och Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, s.14. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 

Enbart  

verbala analyser 

 

 

Kvalitativt 

inriktad forskning 

Enbart  

statistiska analyser 

 

 

Kvantitativt 

inriktad forskning 

Figur 1. Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning illustrerade som ändpunkter på ett kontinuum utifrån användningen av statistiska 
eller verbala analysmetoder. 
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3.1.2 Samlade begrepp 

Empiri 

Empiri är erfarenhet från verkliga händelser. Empiriska teorier bygger helt på tidigare erfarenhet 

inom ett visst ämne istället för hypotetiska teorier eller filosofiska resonemang. Att göra kopplingar 

mellan verkligheten och teoretiska modeller inom empirin är ett stort och komplext arbete.19 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet behandlar en mätnings tillförlitlighet vilket innebär huruvida mätresultat återkommer i 

olika situationer och observationstillfällen. Återkommande mätresultat under observationsperioden 

tyder på en hög reliabilitet och vice versa för låg reliabilitet.20  

Validitet anger huruvida observatören har vetskap om att rätt moment mäts för den aktuella 

observationen.21 När exempelvis ett frågeformulär konstrueras är det viktigt att kontrollera den 

logiska kopplingen av de aktuella frågorna. Den logiska kopplingen innebär huruvida frågorna 

behandlar relevant information för att besvara den aktuella problemställningen.  Om en stor del av 

frågorna besvaras med ”vet ej” är troligtvis den logiska kopplingen låg vilket även innebär att 

validiteten är låg.22 

  

                                                           
19

 Patel R och Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, s.23-25.  
20

 Olsson H och Sörensen S, Forskningsprocessen, s.75. 
21

 Patel R och Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, s.102. 
22

 Olsson H och Sörensen S, Forskningsprocessen, s.76. 
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3.1.3 Intervjuer och enkäter  

Vid informationssamling via intervjuer och enkäter beaktas två huvudaspekter. En av aspekterna är 

standardisering vilket syftar till hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren.  Detta innebär hur 

intervjuaren utformat de aktuella frågorna och i vilket inbördesordning de uppkommer i 

intervjuerna. Den andra aspekten som ska beaktas är strukturering och syftar till utrymmet den 

intervjuade parten har att tolka och besvara de ställda frågorna på.23 

Figur 2 illustrerar en matris för hur strukturering och standardisering används vid intervjuer och 

enkäter.24 

  

                                                           
23

 Patel R och Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, s. 75-76. 
24

 Olsson H och Sörensen S, Forskningsprocessen, s.81. 

Enkät/intervju med fasta 

svarsalternativ 

 

Exempelvis: 

Kvantitativ analys av enkät 

Enkät/intervju med öppna 

frågor 

 

Exempelvis: 

Rorschach-test (se kap 9) 

Läkarens upptagning av 

tidigare sjukdomshistoria 

 

Exempelvis: 

Fokuserade intervjuer 

Kvalitativ analys av 

intervjusvar 

 

Exempelvis: 

Journalistiska intervjuer 

Hög grad av strukturering Låg grad av strukturering 

Hög grad av 

standardisering 

Låg grad av standardisering 

Matris för strukturering och standardisering 

Figur 2. Matris för standardisering och strukturering vid intervjuer och enkäter. 



10 
 

3.2 Teoretiska modeller för datainsamling  

Detta kapitel behandlar teorin för examensarbetets metoder.  

Datainsamlingen för examensarbetets observationer har skett med en fallstudie. Fallstudie innebär 

en undersökning som har utförts på ett begränsat antal grupper eller individer. I en fallstudie utgår 

observatören ifrån ett helhetsperspektiv av samtliga processer i händelseförloppet för att behandla 

så mycket information om situationen som möjligt. Metoderna för informationsinsamlingen i en 

fallstudie kan erhållas i olika former. De ingående informationskanalerna kan exempelvis vara 

intervjuer och observationer som kombineras för en bred helhetsbild över den aktuella situationen.25 

3.2.1 Observationsmetoder  

Observationer kan utföras på olika sätt där den valda metoden beror av vilket syfte observatören har 

med sin observation. I de fall observatören har vetskap om vad som ska observeras upprättas en plan 

på hur observationen skall utföras innan den påbörjas. Denna typ av observationsmetod nämns 

strukturerad observation.  

I det andra fallet har observatören inte beslutat i förväg vad som ska beaktas inom ramarna för 

observationen. I detta fall är målet med observationen att samla in så mycket data som möjligt vilket 

resulterar i en ostrukturerad observation.26 

Strukturerad observation 

Den strukturerade observationen förutsätter att problemställningen är preciserad på ett sådant sätt 

att det är möjligt att förutbestämma vilka moment som kommer behandlas av observationen. 

Gentemot detta utförs observationerna med ett schematisk förbestämt tillvägagångssätt över hela 

observationsperioden.27 

Ostrukturerad observation 

Den ostrukturerade observationen innebär att utifrån problemställningen är det svårt att 

förutbestämma de moment som ska ingå i observationen. Observatörens mål med denna metod är 

att samla in så mycket data som möjligt inom ramarna för den behandlade observationen.28 

  

                                                           
25

 Patel R och Davidson B - Forskningsmetodikens grunder, s.56-57. 
26

 Ibid., s.92. 
27

 Ibid., s.93. 
28

 Ibid., s.97-98. 
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3.2.2 Observatörens förhållningssätt   

Observationer delas vanligtvis upp i fyra förhållningssätt.29 Förhållningssätten kombineras 

tillsammans med varandra för att skapa ett tillvägagångssätt som är anpassat för den aktuella 

situationen. Förhållningssätten definieras olika där varje sätt har sina fördelar och nackdelar.  

Observatörens olika förhållningssätt till den observerade parten illustreras nedan i Figur 3.30 

 

 

Deltagande observatör 

I detta förhållningssätt är observatören aktivt i de moment som observeras. Observatören fungerar 

även som en medlem i den observerade gruppen vilket innebär att det är viktigt att samtliga i den 

observerade gruppen accepterar observatörens närvaro. En nackdel som nämns i samband med 

deltagande observatör är att observatören stör gruppens naturliga arbetsgång och beteende. 

Fördelen är att ett högre informationsutbyte uppstår mellan observatören och den observerade 

parten gentemot andra förhållningssätt.31  

Icke deltagande observatör 

Detta förhållningssätt innebär att observatören inte är aktivt i de moment som observeras. 

Observatörens uppgift är att på avstånd observera den observerade parten för att fördelaktigt inte 

påverka den naturliga arbetsgången. Nackdelen är att informationsutbytet mellan parterna blir lägre 

än vid det deltagande förhållningssättet.32 

                                                           
29

 Patel R och Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, s.98. 
30

 Ibid., s.99. 
31

 Ibid. 
32

 Ibid., s.100. 

 

Observatör A 

 

Observatör C 

 

Observatör B 

 

Observatör D 

Deltagande 

Observatör 

Icke deltagande 

Observatör 

Känd Okänd 

Observatörens förhållningssätt 

Figur 3. Visar observatörens olika förhållningssätt till den observerade parten. 
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Känd observatör 

Detta förhållningssätt innebär att den observerade parten har vetskap om att observationen äger 

rum. Vid observationer med känd observatör är det viktigt att observatören inte betraktas som 

tillhörande av någon part utan förblir opartisk under hela observationen.33 

Okänd observatör 

Detta förhållningssätt innebär att de observerade deltagarna inte har vetskap om att observationen 

utförs. Detta medför att observatören inte påverkar den observerade partens arbetsgång. En av 

nackdelarna är att observatören inte tillhandahåller något informationsutbyte från den observerade 

parten. Praktiska problem som detta är en del av problembilden men etiska aspekter beaktas även i 

sammanhanget. Exempelvis lyfts den personliga integriteten fram som ett starkt argument genom 

frågeställningen: är det rätt att observera en process utan de medverkandes samtycke?34 

3.2.3 Definition av arbetsmoment  

I detta kapitel definieras olika arbetsmomenten som kartläggs av fallstudier. 

Direkt värdeskapande arbete (DVA) 

Det direkt värdeskapande arbetet är definierat till ett moment eller kedja av moment som skapar ett 

direkt värde åt slutprodukten och därmed även åt kund. 35  

Exempel på moment som registrerats som direkt värdeskapande arbete i examensarbetets fallstudie:  

- För bandgrävaren: lasta skut (se kapitel 9 för definition), skutslagning, lasta 

materialtransporter etc. 

- För hjulgrävaren: precisionsschaktning, schaktning av ledningsgrav, lasta materialtransporter 

etc.  

Indirekt värdeskapande arbete (IVA) 

Indirekt värdeskapande arbete är definierat som ett moment eller en kedja av moment som stödjer 

det direkt värdeskapande arbetet. Det indirekt värdeskapande arbetet skapar inget direkt värde åt 

slutprodukten men är mer eller mindre nödvändig för att det direkt värdeskapande arbetet ska 

kunna utföras.36 

Exempel på moment som registrerats som indirekt värdeskapande arbete i examensarbetets 

fallstudie: 

- För bandgrävaren: sortering av schaktmassor, förflyttning av sprängmattor (se kapitel 9 för 

definition), kort förflyttning av resurs för att fortsätta med arbete etc. 

- För hjulgrävaren: byte av skopa, sortering av schaktmassor, kort förflyttning av resurs för att 

fortsätta med arbete etc. 

                                                           
33

 Patel R och Davidson B, Forskningsmetodikens grunder., s.98-99. 
34

 Ibid., s.99-100.  
35

 Josephson P-E och Saukkoriipi L, Slöseri inom byggbranschen, s.15. 
36

 Ibid., s.25. 
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Outnyttjad tid (OT) 

Outnyttjad tid är definierat som moment eller en kedja av moment som inte skapar något värde åt 

slutprodukten och därmed inte heller åt kunden. 37 

3.2.4 Datainsamlingsinstrument 

För att möjliggöra en översättning av den komplexa verkligheten krävs förenklade metoder som 

hjälper till att tolka verkligheten. Med stöd av problemformuleringen kan en föreställning göras där 

forskaren preciserar hur metoderna kan bearbetas och därmed bidra till arbetets resultat. För att 

möjliggöra bearbetningen krävs inhämtad data från verkligheten, dessa data inhämtas genom 

numerisk- eller verbal symbolform med ett datainsamlingsinstrument.38    

I vetenskapsmässiga sammanhang benämns inhämtad data som symboler. Symbolerna anges till att 

vara av numerisk- eller verbal symbolform, där den förstnämnda översätter verkligheten i siffror 

medan den verbala symbolformen beskriver verkligheten med hjälp av ord.39  

Tabell 1 – Utdrag ur examensarbetets datainsamlingsinstrument visar en kombination av numerisk- och verbal symbolform. 

  AKTIVITET 
       TID DVA IVA OT KOD Observation/Kommentar 

06:30 III 
 

II 1,0 Lastar bil med schaktmassa. Väntar sedan på ytterligare materialtransporter 

06:40           

 

Tabell 1 är ett utdrag ifrån datainsamlingsinstrumentet som har använts vid observationerna för 

examensarbetet. Tabell 1 visar ett exempel på där numerisk- och verbal symbolform har kombinerats 

för att på ett optimerat sätt beskriva en annars komplex verklighet. Strecken i Tabell 1 symboliserar 

ett numeriskt värde som i detta fall representerar ett intervall av tid. Kommentarerna är en verbal 

tolkning av verkligheten beskrivet med ord.  

De två symbolformerna möjliggör tillsammans en grund för analyseringen av observationerna. De 

verbala symbolerna har inhämtats för att kartlägga orsaker till varför de numeriska symbolerna är 

som de är i olika situationer.40 

 

 

  

                                                           
37

 Josephson P-E och Saukkoriipi L, Slöseri inom byggbranschen, s.25. 
38

 Patel R och Davidson B, Forskningsmetodikens grunder, s.54. 
39

 Ibid., s.53-54. 
40

 Ibid., s.56-57. 
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4 Genomförande och faktainsamling 
Genomförandet och faktainsamlingen för examensarbetet har fortskridit efter en upplagd tidplan 

som initialt inneburit informationssökning genom litteraturstudier och ostrukturerade intervjuer. 

Parallellt har utformningen av ett datainsamlingsinstrument skett för att möjliggöra utförandet av en 

två veckor lång strukturerad observation med känd observatör på ett utvalt referensprojekt i 

Stockholmsregionen.  

Vidare på referensprojektet har den strukturerade observationen med känd observatör utförts på två 

utvalda grävmaskiner i kombination med ytterligare fortlöpande ostrukturerade intervjuer med 

berörda parter.  

Fakta från datainsamlingen har i efterhand analyserats och sammanställts i Microsoft Excel för att 

avslutningsvis presenterats i en slutsats med analyser och rekommendationer. 

4.1 Observationer  

Strukturerade observationer med en kombination av känd och icke deltagande observatör har 

tillämpats under observationsperioden. Observationerna har kartlagt direkt värdeskapande arbete, 

indirekt värdeskapande arbete, outnyttjad tid och den bakomliggande orsaken till outnyttjad tid. De 

empiriska mätvärdena har uppgått till 2150 stycken och ligger till grund för att besvara en del av 

målet gällande kartläggningen av utnyttjandegraden för berörda resurser. 

4.2 Intervjuer 

Fakta från intervjuerna har samlats in genom att diskutera med flera olika parter från både 

entreprenören av referensprojektet och logistikansvariga Svensk Bygglogistik AB. Intervjuer har gjorts 

med flera parter för att skapa en opartisk bild om den aktuella situationen på referensprojektet.  

Intervjuerna har haft en låg struktureringsgrad och varit av kvalitativ karaktär där frågorna har 

situationsanpassats till den intervjuade parten. Denna metod har valts över kvantitativa intervjuer 

med hög struktureringsgrad för att inte en tillräckligt stor målgrupp haft möjlighet att medverka. 

Resultatet från en för liten målgrupp skulle återspegla en oriktig bild av verkligheten vilket inte 

bidragit till ett önskvärt utfall.  

4.3 Litteratur 

Datainsamlingen innehållande observationer och intervjuer har varit grunden för examensarbetet 

och därmed har det varit väsentligt att datainsamlingen utförts på ett korrekt sätt. Med stöd av 

inhämtad information från litteratur och rapporter har ett datainsamlingsinstrument utvecklats för 

att möjligöra en observation med hög validitet. Den använda litteraturen har främst baserat sig i 

forskningsmetodiker och tidigare framträdande metoder för att undersöka utnyttjandegraden för 

resurser i byggbranschen. 

4.4 Datainsamlingsinstrument 

En datainsamlingsblankett har använts som datainsamlingsinstrument på referensprojektet. 

Datainsamlingsblanketten kan beskådas i sin helhet i Bilaga 1. Utformningen består av fem kolumner 

för indata och varje rad representerar ett intervall om tio minuter av arbetsdagen. Varje udda minut 

registreras den mätta resursens aktivitet med ett streck, en kod och en eventuell kommentar. Dessa 

data har sedan förts in digitalt i Microsoft Excel för att skapa resultatet.   
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5 Resultat och analys  

5.1 Förutsättningarna för resultatet 

I detta kapitel beskrivs de förutsättningar som ligger till grund för resultatet. Dessa förutsättningar 

ska tas i beaktning för att möjligöra en rättvis tolkning av datainsamlingen och dess resultat. 

 Maskinförarna och arbetsledningen har varit medvetna om att observationen tagit plats. 

 Maskinförarna är yrkesutövare med flerårig erfarenhet från byggbranschen och dess 

arbetsmoment. 

 Den aktuella årstiden har varit tidig vår vilket inneburit att tjäle funnits i marken. 

 Observationerna har utförts under en period när de observerade grävmaskinerna haft ett 

planerat arbete att utföra enligt projektets tidplan. 

 Förutsättningar och egenskaper skiljer sig mellan bandgrävaren och hjulgrävaren och därav 

bör resultatet inte direkt jämföras resurserna emellan. 

 Vädret har växlat mellan klart till halvklart med enstaka snöfall. 

 Observatörerna upplevde att maskinföraren i hjulgrävaren möjligtvis kan ha uppfattat 

observatörernas närvaro som negativ under de första observationsdagarna. Detta påverkade 

grävmaskinistens naturliga arbetsgång vilket troligtvis lett till en ökad andel värdeskapande 

tid för grävmaskinen.  

 Observationerna har skett under ett specifikt skede i projektet. Observationerna har varat 

tisdag-fredag för bandgrävaren och måndag-torsdag för hjulgrävaren. Att observationerna 

inte genomförts uteslutande måndag-fredag är på grund av att observationerna anpassats till 

projektet och dess tidplan.   

Det är viktigt att betona att resultatet inte är ett mått på individuell prestation. Resultatet ska istället 

betraktas som ett mått vilket bidrar till en ökad uppfattning om förbättringsutrymmet gällande 

resurshanteringen. 

5.1.1 Avräknade faktorer  

Under observationerna har observatörerna beslutat att utesluta ett antal faktorer från resultatet.  

 Den observerade bandgrävaren hade innan observationens start blivit vandaliserad vilket 

medförde att extra outnyttjad tid utsattes för kod [1,4] Maskintillsyn (se Tabell 2 i kapitel 

5.1.2). Detta har betraktats som en ej återkommande händelse och avräknats från resultatet. 

 Observationerna påbörjade i samband med arbetsdagens start klockan 06:30 som innebär 

att resultatet påverkas av Miljöbalken. Enligt 2 kap. 3 § 41 och 26 kap. 19 § 42 i miljöbalken 

regleras tider när bullerskapande arbete får utföras. Detta innebär att grävmaskinerna blev 

tvingade till outnyttjad tid fram till klockan 07:00. Därav har den outnyttjade tiden mellan 

06:30-07:00 avräknats från resultatet. 

 Den avtalade rasten är grundläggande för arbetsmiljön och regleras av arbetstidslagen.43 

Därav blir avbrotten från den avtalade rasten ej relevanta för resultatet.44 

                                                           
41

 2 kap. 3§. Miljöbalken(1998:808) 
42

 26 kap. 19§. Miljöbalken(1998:808) 
43

 http://www.av.se/lagochratt/atl/, 2013-05-02. 
44

 Arbetstidslagen(1982:673)  

http://www.av.se/lagochratt/atl/
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 De avbrott skapade av situationer där observatören diskuterat med den observerade parten 

har avräknats från resultatet. Dessa avbrott påverkade den naturliga arbetsgången.   

5.1.2 Förtydligande av resultat  

Resultatet har delats upp i tre huvudkategorier: direkt värdeskapande arbete, indirekt värdeskapande 

arbete och outnyttjad tid. Dessa moment definieras i kapitel 3.2.3. 

Den outnyttjade tiden har delats upp i två underkategorier: outnyttjad tid på grund av logistiska 

brister och outnyttjad tid på grund av ej logistiskbundna orsaker. Examensarbetes fokus behandlar 

den outnyttjade tiden på grund av logistiska brister. Alla mätta aktiviteter är uppdelade efter koder 

enligt Tabell 2.  

                            Tabell 2. Förtydligande av observerade aktivitetskoder. 

KOD Direkt värdeskapande arbete  

[0,0] Definition enligt kapitel 3.2.3 

KOD Indirekt värdeskapande arbete  

[0,5] Definition enligt kapitel 3.2.3 

KOD Outnyttjad tid på grund av logistiska brister.  

[1,0] Väntar på materialtransport. 

[1,1] Väntar på information/arbetsuppgifter. 

[1,2] Brist på arbetsuppgifter på nuvarande plats då arbetsuppgifterna är klara. 

[1,3] Väntar på att en annan resurs ska utföra sitt arbete för att fortgå med aktivitet. 

[1,4] Maskintillsyn (exempelvis: tanka, underhåll etc.) 

[1,5] Väntan pga. sprängning. 

[1,6] Väntan pga. fysiskt hinder 

[1,9] Väntan pga. ej definierbar anledning. 

[1,91] Övrigt: Ange i kommentarfält 

KOD Outnyttjad tid på grund av ej logistikbundna orsaker  

[2,0] Avtalad frånvaro (exempelvis: sjukdom, läkarbesök) 

[2,1] Avtalad rast 

[2,2] Övrigt: Ange i kommentarfält 
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5.2 Fördelning mellan värdeskapande tid och outnyttjad tid 

För att presentera ett representativt resultat på fördelningen mellan direkt- och indirekt 

värdeskapande arbete samt outnyttjad tid har avdrag på mätvärden gjorts enligt kapitel 5.1.1.  

Bandgrävare 

Fördelningen i Diagram 1 baseras på 800 mätvärden efter avräknade faktorer vilket påvisar en 

utnyttjandegrad som är 53 %. Utnyttjandegraden består av ungefär lika stora andelar indirekt 

värdeskapande arbete som direkt värdeskapande arbete. Detta sannolikt på grund av att resursen 

tvingades till återkommande moment av indirekt värdeskapande arbete, som exempelvis sortering av 

bergskross när materialtransporter inte kom fram på grund av begränsad yta på arbetsplatsen.  

 

Diagram 1. Fördelning mellan värdeskapande tid och outnyttjad tid för bandgrävaren. 

Att identifiera gränsen mellan outnyttjad tid och indirekt värdeskapande arbete har under 

observationerna bitvis varit svårt, även fast de observerade momenten har varit väldefinierade från 

start. Exempelvis har situationer uppstått där bandgrävaren blivit tvingad att fortsätta sortera 

bergskross när materialtransporter inte kommit fram på grund av hinder. I dessa fall har fortsatt 

sortering av bergskross inte nödvändigtvis bidragit till indirekt värdeskapande tid utan skulle lika 

gärna tolkas som outnyttjad tid. Observatörerna har valt att i dessa situationer registrera 

bandgrävarens arbetsmoment som indirekt värdeskapande arbete och inte som outnyttjad tid.  

 Tabell 3. Daglig fördelning mellan DVA, IVA, OT för bandgrävaren. 

Bandgrävaren 

Aktivitet Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Direkt värdeskapande arbete 27% 16% 36% 50% 

Indirekt värdeskapande arbete 25% 35% 17% 9% 

Outnyttjad tid  48% 49% 47% 41% 

 

Tabell 3 visar den dagliga fördelningen mellan värdeskapande tid och outnyttjad tid. I tabellen 

framgår det att den outnyttjade tiden för bandgrävaren har varit konsekvent under 

observationsperioden vilket påvisar hög reliabilitet (se kapitel 3.1.2). 

29% 

24% 

47% 

Direkt värdeskapande arbete

Indirekt värdeskapande
arbete

Outnyttjad tid
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Hjulgrävare 

Diagram 2 baseras på 935 mätvärden efter avräknade faktorer och påvisar att utnyttjandegraden för 

hjulgrävaren är 59 %. Denna utnyttjandegrad konstateras vara högre än för bandgrävaren.  

 

Diagram 2. Fördelning mellan värdeskapande tid och outnyttjad tid för hjulgrävaren. 

Även om resultaten mellan de två resurserna inte är direkt jämförbara på grund av varierande 

egenskaper och förutsättningar framgår det via observationerna att hjulgrävarens mobilitet bidrog 

till en större flexibilitet vilket troligtvis resulterade i en högre utnyttjandegrad. 

Tabell 4. Daglig fördelning mellan DVA, IVA, OT för hjulgrävaren. 

Hjulgrävaren 

Aktivitet Måndag Tisdag Onsdag Torsdag 

Direkt värdeskapande arbete 47% 53% 55% 42% 

Indirekt värdeskapande arbete 11% 11% 9% 9% 

Outnyttjad tid  42% 36% 36% 49% 

 

Den dagliga fördelningen mellan outnyttjad tid och värdeskapande tid är inte lika konsekvent i Tabell 

4 som i Tabell 3 för bandgrävaren. Tabell 4 tycks ändå påvisa ett samband i fördelningen mellan 

aktiviteterna. En bidragande faktor till avvikelserna har sannolikt varit att den observerade parten 

möjligtvis känt sig påverkad av observatörerna.  

5.2.1 Felkällor 

Även om de aktiviteterna som ska observeras har varit väldefinierade inför fallstudien har det under 

observationerna stundvis varit en ytterst liten skillnad mellan aktiviteter som bidrar till direkt 

värdeskapande arbete eller indirekt värdeskapande arbete.  

Att identifiera outnyttjad tid har upplevts enklare än att identifiera det direkt- och indirekt 

värdeskapande arbetet. Detta anses vara viktigt att ta i beaktning vid tolkning av fördelningarna i 

Diagram 1 och Diagram 2. 

  

49% 
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41% 
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Outnyttjad tid



21 
 

5.3 Orsaksfördelning av outnyttjad tid 

Föregående kapitel kartlade den totala andelen outnyttjad tid vilket påvisar att ett 

förbättringsutrymme finns. Den totala andelen outnyttjad tid i sig räcker inte för att besvara 

examensarbetets problemställning. För att besvara problemställningen har de bakomliggande 

orsakerna till den outnyttjade tiden kartlagts för de två observerade grävmaskinerna.   

Bandgrävare 

Nedan redovisas orsaksfördelningen för den outnyttjade tiden för den observerade bandgrävaren.  

 

Diagram 3. Visar fördelningen mellan bakomliggande orsaker för outnyttjad tid för bandgrävaren. 

Följande orsaker i orsaksfördelningen i Diagram 3 är intressanta att analysera: 

- [1,0] Väntar på materialtransport har kartlagts till 13 % för bandgrävaren. För att 

bandgrävaren effektivt ska utföra sina arbetsmoment krävs det att andra resurser omkring 

bandgrävaren fungerar korrekt. Andra resurser definieras i detta sammanhang som 

materialtransporter vars arbetsuppgift är att föra bort schaktmassor från arbetsplatsen. 

Enligt referensprojektets definition i kapitel 2.3 är ytan på arbetsplatsen begränsad för att 

det utförs i tätbebyggt område. Den begränsade ytan bidrar till att infarten för 

materialtransporterna är begränsad och behöver delas med ett flertal andra resurser samt 

tredje man (se kapitel 9 för definition). Den begränsade ytan för materialtransporterna är 

enligt observationerna sannolikt en stor bidragande orsak till att bandgrävaren tvingas till 

outnyttjad tid på grund av [1,0] Väntar på materialtransport. 

 

- [1,1] Väntar på information/arbetsuppgifter. Observationer och intervjuer resulterade i en 

kartläggning av möjligtvis bristande kommunikation mellan parter i referensprojektet som 

uppstod vid oförutsägbara händelser. Oförutsägbara händelser definieras exempelvis som 

ett behov av extra arbete i form av tilläggsarbeten. När en oförutsägbar händelse uppstår är 

det viktigt att berörda parter tidigt informeras och om möjligt tilldelas nya arbetsuppgifter 

medan problemet avlöses för att förhindra outnyttjad tid enligt orsaken [1,1] Väntar på 

information/arbetsuppgifter som totalt är 16 % enligt Diagram 3. 

13% 

16% 

3% 

12% 

9% 

5% 

7% 

8% 

3% 

24% [1,0] Väntar på materialtransport.

[1,1] Väntar på information/arbetsuppgifter.

[1,2] Brist på arbetsuppgifter på nuvarande
plats.
[1,3] Väntar på att en annan resurs ska utföra
sitt arbete.
[1,4] Maskintillsyn.

[1,5] Väntan pga. sprängning.

[1,6] Väntan pga. fysiskt hinder.

[1,9] Väntan pga. ej definierbar anledning.

[1,91] Övrig väntan, logistik kopplat.

[2,2] Övrigt, ej logistikbundna orsaker.
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- [1,3] Väntar på att en annan resurs ska utföra sitt arbete. Enligt examensarbetets 

observationer anses möjligtvis bristande planering och framförhållning vara en bidragande 

faktor till [1,3] Väntar på att en annan resurs ska utföra sitt arbete som totalt är 12 % av den 

outnyttjade tiden. Avbrottet uppstår troligtvis på grund av att bakomliggande arbetsmoment 

blivit försenade i tidplan eller att planeringen runt om den aktuella resursen inte har varit 

optimal. Denna bidragande orsak för outnyttjad tid är väldigt komplex och beror av hela 

logistikkedjan i referensprojektet. På grund av detta har det bitvis varit problematiskt att 

fastställa bakgrunden för den outnyttjade tiden. 

 

- [1,4] Maskintillsyn representerar 9 % av den outnyttjade tiden och innefattar underhåll av 

grävmaskinen. Underhållet definieras som exempelvis rengöring och tankning och anses 

därav inte ha en direkt koppling till logistiksamordningsverktyg som behandlas av 

examensarbetet.  

 

- [1,6] Väntan på fysiskt hinder representerar 7 % av den outnyttjade tiden och är möjligtvis 

även en orsak som grundar sig i att ytan på arbetsplatsen är begränsad. De bakomliggande 

observationerna för denna orsak grundar sig i att resurser har blockerat vägen för varandra. 

Dessa händelser har bidragit till outnyttjad tid när resurserna inte haft möjlighet att utföra 

det planerade arbetet. 
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Hjulgrävare 

Nedan redovisas orsaksfördelningen av den outnyttjade tiden för den observerade hjulgrävaren. 

Inledande kan vi konstatera att den mera mobila hjulgrävaren har varit påverkad av färre orsaker till 

outnyttjad tid än den mer stationära bandgrävaren. 

 

Diagram 4. Visar fördelningen mellan bakomliggande orsaker för outnyttjad tid för hjulgrävaren. 

Följande orsaker i orsaksfördelningen i Diagram 4 är intressanta att analysera: 

- [1,0] Väntar på materialtransport. Denna orsak har kartlagts till 12 % av den outnyttjade 

tiden. Under observationen har hjulgrävaren arbetat på ett relativt ostört område där ett 

mindre antal resurser har varit verksamma. Framför allt har ytan vid infarten för resurserna 

varit betydligare större i jämförelse med infarten vid observationen av bandgrävaren. Den 

troligtvis bakomliggande orsaken till att hjulgrävaren drabbades av [1,0] Väntar på 

materialtransport var att hjulgrävaren endast servades av en materialtransport.  

 

- [1,1] Väntar på information/arbetsuppgifter. Denna orsak har kartlagts till 15 % av den 

outnyttjade tiden. Orsaken kan möjligtvis ha en koppling till [1,2] Brist på arbetsuppgifter på 

nuvarande plats som är den största orsaken till outnyttjad tid för hjulgrävaren. Den stora 

andelen [1,2] Brist på arbetsuppgifter på nuvarande plats kan möjligtvis orsakat en osäkerhet 

gällande vad som ska utföras härnäst och därav har orsaken [1,1] Väntar på 

information/arbetsuppgifter uppstått genom diskussion med arbetsledare.  

 

- [1,2] Brist på arbetsuppgifter på nuvarande plats är den största bidragande orsaken till den 

outnyttjade tiden och representerar 28 %. Teoretiskt sett är det möjligt för hjulgrävaren, som 

har hög mobilitet, att cirkulera mellan olika arbetsområden och moment inom 

referensprojektet. Men i praktiken upplevs det möjligtvis inte lika självklart och många 

aspekter måste tas i beaktning. Kommer till exempel en förflyttning av hjulgrävaren från A till 

B bidra till en lägre utnyttjandegrad för runtomkringliggande resurser? Kommer en 

förflyttning vara lönt rent tidsmässigt? Att förflytta sig från A till B för att utföra ett arbete i 

några minuter för att sedan åka tillbaka till A kan knappast anses effektivt.  

12% 

15% 

28% 

21% 

2% 
1% 

21% [1,0] Väntar på materialtransport.

[1,1] Väntar på information/arbetsuppgifter.

[1,2] Brist på arbetsuppgifter på nuvarande
plats.

[1,3] Väntar på att en annan resurs ska
utföra sitt arbete.

[1,9] Väntan pga. ej definierbar anledning.

[1,91] Övrig väntan, logistik kopplat.

[2,2] Övrigt, ej logistikbundna orsaker.
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Noggrann eftertanke ska läggas på liknande frågor och projektets förutsättningar ska även 

beaktas. Vikten av en ökad utnyttjandegrad för hjulgrävaren bör därav ställas i relation med 

hur omkringliggande resurser påverkas. 

 

- [1,3] Väntar på att en annan resurs ska utföra sitt arbete kartlades till totalt 21 % av den 

outnyttjade tiden. Orsaken uppstår troligtvis på samma grunder som har behandlats för 

bandgrävaren. De bakomliggande arbetsmomenten har troligtvis berott av bristfällig 

planeringen eller orsakats av en försening i projektets tidplan. [1,3] Väntar på att en annan 

resurs ska utföra sitt arbete anses även i detta fall vara en komplex orsak som påverkats av 

logistikkedjan på referensprojektet och därav varit delvis problematisk att fastställa 

bakgrunden till.   

5.3.1 Felkällor 

På grund av att byggnadslogistik är ett komplext begrepp har det bitvis varit svårt att under 

observationsperioden identifiera bakgrunden till den outnyttjade tiden. Denna felkälla har reducerats 

med stöd av informationsutbytet som beskrivs i kapitel 1.5. Informationsutbytet har bidragit till en 

ökad förståelse om situationer som omfattats av outnyttjad tid. 
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5.4  Förhållandet mellan aktiviteter och arbetsdagen 

Diagram 5 och Diagram 6 på nästkommande sidor visar förhållandet mellan de observerade 

aktiviteterna, som definierats i kapitel 5.1.2, i förhållande till arbetsdagen. Y-axeln representerar 

aktivitetskoderna i förhållande till tiden för arbetsdagen på X-axeln. Diagrammen redovisar de 

observerade aktiviteterna som en funktion av tiden och ger en överblick av längre sammanhängande 

perioder av outnyttjad tid orsakad av samma anledning. Genom att identifiera de sammanhängande 

perioderna kan vi analysera med stöd av Diagram 5 och Diagram 6 en eventuell möjlighet att 

reducera dessa avbrott med stöd av logistiksamordningsverktyg. 

Korta avbrott på grund av outnyttjad tid är oftast oundvikliga och helt naturliga. Troligtvis finns även 

ett förbättringsutrymme för de korta avbrotten men det större förbättringsutrymmet finns sannolikt 

först och främst i de längre sammanhängande perioderna.  

De aktiviteter vi anser kan reduceras med hjälp av logistiksamordningsverktyg är bland annat [1,0] 

Väntar på materialtransport samt [1,1] Väntar på information/arbetsuppgifter. Dessa två aktiviteter 

har en stark anknytning till leverensplanering som behandlas av logistiksamordningsverktyg som 

exempelvis LogNet.  

Logistiksamordningsverktyg kan exempelvis hjälpa till att informera om leveranstillfällen under 

dagen. Genom denna vetskap kan grävmaskinen effektivare planeras för att uppnå en högre 

utnyttjandegrad.  

Diagram 5 och Diagram 6 ska betraktas som ett komplement till resultatet i föregående kapitel 5.3 

för att bidra till en ökad uppfattning om orsakernas uppkomst, karaktär och fördelning.  
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Bandgrävare 

Nedan redovisas bandgrävarens aktivitetskoder i förhållande till arbetsdagen.  

 

Diagram 5. Förhållandet mellan aktivitetskoder och arbetsdagar för bandgrävaren. 

Med stöd av Diagram 5 påvisas sammanhängande perioder av avbrott som innebär outnyttjad tid för 

den observerade bandgrävaren.  

 [1,0] Väntar på materialtransport är en återkommande orsak som oftast inte är långvarig 

utan ger upphov till kortare avbrott under observationsperioden. 

 

 [1,1] Väntar på information/arbetsuppgifter. Koden är en återkommande orsak som ger 

upphov till flertal kortare avbrott som bidrar till att bandgrävaren tvingas till 

sammanhängande outnyttjad tid flera gånger under observationsperioden.  

 

 [1,3] Väntar på att en annan resurs ska utföra sitt arbete ger upphov till ett längre avbrott 

under observationsperioden där den observerade resursen inte kan utföra sitt planerade 

arbete.  

 

 [1,6] Väntan på fysiskt hinder är ett återkommande avbrott som sannolikt beror av den 

begränsade ytan på arbetsplatsen. Observationer har även kartlagt ett längre 

sammanhängande avbrott på grund av denna orsak.  

 

Diagram 5 redovisas i större skala i Bilaga 2.  
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Hjulgrävare 

Nedan redovisas hjulgrävarens aktivitetskoder i förhållande till arbetsdagen. 

 

Diagram 6. Förhållandet mellan aktivitetskoder och arbetsdagar för hjulgrävaren. 

Med hjälp av Diagram 6 påvisas sammanhängande perioder av avbrott som innebär outnyttjad tid 

för den observerade hjulgrävaren.  

 [1,0] Väntar på materialtransport är en återkommande orsak som varierar i längd för 

hjulgrävaren. På grund av att orsaken är vanligt återkommande under observationsperioden 

bör den beaktas som ett förbättringsutrymme.   

 

 [1,1] Väntar på information/arbetsuppgifter. Hjulgrävaren tvingas till ett flertal 

sammanhängande avbrott på grund av denna orsak.  

 

 [1,2] Brist på arbetsuppgifter på nuvarande plats är en återkommande orsak som bidrar till 

längre avbrott för hjulgrävaren.  

 

 [1,3] Väntar på att en annan resurs ska utföra sitt arbete ger upphov till ett flertal längre 

avbrott under observationsperioden vilket leder till att hjulgrävaren inte kan utföra sitt 

planerade arbete.   

Diagram 6 redovisas i större skala i Bilaga 3. 
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6 Slutsatser  
Med resultatet och analysen som bakgrund kan vi dra slutsatsen att logistik på ett 

infrastrukturprojekt är ett komplext begrepp som påverkas av ett stort antal faktorer. Vi anser 

därmed att logistiksamordningsverktyg ska ses som en del av lösningen och ett steg i rätt riktning, 

men inte lösningen på hela problemet. 

6.1 Utnyttjandegrad 
En del av målet med examensarbetet har varit att kartlägga det förbättringsutrymme som ökad 

användning av logistiksamordningsverktyg kan bidra till. Resultatet i kapitel 5 visar tydligt att det 

finns ett utrymme för effektivisering utav planeringen för grävmaskiner då utnyttjandegraden under 

observationsperioden är 53 % för bandgrävaren och 59 % för hjulgrävaren. 

Nedan redovisas slutsatser som baseras på examensarbetets resultat och analys i kapitel 5.  

- Det observerade referensprojektet är definierat som ett infrastrukturprojekt där 

tunga resurser erfordras samtidigt som arbetsplatsens yta är begränsad. Den begränsade 

ytan leder till att de observerade grävmaskinerna tvingas till outnyttjad tid på grund av att 

andra resurser fysiskt blockerar varandra. Detta har varit en vanligt återkommande orsak till 

outnyttjad tid under observationerna. Stor mängd maskiner och begränsad yta leder till en 

komplex arbetsplatsdistribution.  

 

- Ett infrastrukturprojekt i tätbebyggd miljö bidrar oftast till olika typer av tilläggsarbeten som 

är svåra att förutse. Detta leder många gånger till oplanerade avbrott vilket innebär att 

parter inom projektet tvingas överlägga hur planerat arbete ska fortskrida medan 

tilläggsarbeten utförs. Ett bristande kommunikationsflöde mellan parter i projektet är 

troligtvis en bidragande faktor till att dessa avbrott blir längre än vad som skulle behövts.  
 

- Baserat på orsaksfördelningen på grund av outnyttjad tid samt aktivitetsfördelningen i 

förhållande till arbetsdagar i kapitel 5 kan det konstateras att grävmaskinerna teoretiskt sätt 

kan reducera den outnyttjade tiden. Med stöd av kontinuerlig och samordnad planering i 

logistiksamordningsverktyg uppnås sannolikt en högre utnyttjandegrad. Detta genom att 

framförallt reducera följande aktivitetskoder [1,0] Väntar på materialtransport samt [1,1] 

Väntar på information/arbetsuppgifter. Logistiksamordningsverktyget bidrar till ett ökat 

informationsflöde mellan parter i ett projekt och ser till att rätt mängd materialtransporter 

finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.    

 

- Grävmaskiner bokas och används ofta av ett och samma arbetslag. Denna form av system 

leder till att när en grävmaskin inte utför ett direkt värdeskapande arbete vet inte andra 

arbetslag om att resursen finns att tillgå. Genom intervjuer skapades uppfattningen att de 

olika arbetslagen helst inte lånade grävmaskiner av varandra. Detta möjligtvis på grund av 

den bristande kommunikationen mellan arbetslagen gällande resursbokning. 
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6.1.1 Vilken utnyttjandegrad ska eftersträvas? 
En teoretisk utnyttjandegrad på 100 % är i praktiken omöjlig att uppnå och är absolut inget att 

eftersträva ur arbetsmiljösynpunkt. Men å andra sidan är en låg utnyttjandegrad oftast ekonomiskt 

olönsam och även i vissa fall stressframkallande.  

Ur arbetsmiljösynpunkt blir stress en faktor som direkt påverkas av utnyttjandegraden. Alltför hög 

arbetsbelastning leder till risken för fel i arbetet och risken för ohälsa ökar45 vilket i ett längre 

perspektiv är negativt för utnyttjandegraden. Under intervjuerna framkom även att en för låg 

sysselsättning kan leda till stress på grund av att det inför arbetsledningen såg ut som att inget 

värdeskapande arbete utfördes.  

Den positiva nyttan av en ökad utnyttjandegrad är oftast enklare att identifiera än de negativa 

aspekterna som möjligtvis är svårare att se i eftersträvan att uppnå en högre utnyttjandegrad. Det 

gäller att inte skapa en lidande arbetsmiljö i eftersträvan av: 

·         Ökad produktivitet och lönsamhet. 

·         En minskad resurspool. 

För att långsiktigt uppnå en hög utnyttjandegrad krävs socialt umgänge inom arbetslagen som bidrar 

till en bättre arbetsmiljö. Det kan möjligtvis behövas ett avbrott under pågående arbeten för att i ett 

senare skede bli effektivare.  

Den optimala utnyttjandegraden är därmed svår att identifiera och kommer inte besvaras i detta 

examensarbete. Det som kan fastställas är att en utnyttjandegrad på 100 % inte är något att 

eftersträva på grund ovan diskuterade orsaker.  

6.1.2 Utnyttjandegrad ur miljösynpunkt  

Genom att effektivisera resurshanteringen kan totalkostnaden för ett projekt minska och i det långa 

loppet kan även miljöpåverkan reduceras. Detta på grund av att resurserna används på ett 

effektivare sätt genom att minska den outnyttjade tiden. En effektivare resurshantering bidrar till 

färre avbrott under det pågående arbetet vilket resulterar i att resursernas utsläpp vid outnyttjad tid 

minskar som i sin tur innebär en mindre miljöpåverkan. 

Med detta kan vi konstatera att en effektivare resurshantering även kan bidra till positiva aspekter ur 

miljösynpunkt inom byggbranschen.   

                                                           
45

 Parmsund M, Svensson M, Tegbrant K, Åborg C, Stress i arbetet, s.2.   
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6.2 Logistiksamordningsverktyg 

Efter observationer, intervjuer och analyser kan vi besvara en del av den komplexa 

problemställningen genom att identifiera tre bidragande faktorer till lågt användande av 

logistiksamordningsverktyg på anläggningssidan:  

 Konservativt tänkande i byggbranschen. 

Logistiksamordningsverktyg upplevdes som ett extra steg i bokningsprocessen. Eventuell 

potential eller syfte att planera resurser i ett och samma system sågs inte i det aktuella 

referensprojektet. 

 

Systemet som används idag anses fungera och har använts under en lång tid. Troligtvis blir 

det därför svårt att se det potentiella förbättringsutrymmet som ett 

logistiksamordningsverktyg medför. 

 

 Sen introduktion av logistiksamordningsverktyg. 

Att implementera logistiksamordningsverktyg i ett sent skede i en bransch som redan anses 

vara konservativ skapar inte ideala förhållanden för en bra start. Denna situation leder till att 

det blir svårt för företaget eller organisationen som implementerar verktyget att ställa krav 

på hur logistiksamordningsverktyget ska användas.  

 

 Komplexa projekt. 

Arbetet inom anläggningssidan är mer komplext än husbyggnation och unika lösningar krävs. 

Vid husbyggnation, som ofta behandlar Prefab, krävs inte samma utsträckning av varierande 

resurser. Detta bidrar till att det är svårare att med framförhållning boka grävmaskiner med 

timprecision på anläggningssidan. Istället bokas grävmaskinerna med dagsprecision för att 

eventuellt täcka upp för oförutsägbara händelser. Detta bidrar till att grävmaskinen bokas för 

x antal dagar vilket kan medföra att marginalen mellan den bokade tiden och det 

värdeskapande arbetet blir stort som i sin tur leder till tvingad outnyttjad tid.  

 

Eftersom inte samma precision eftersträvas för resursbokningen på anläggningssidan som 

hussidan ses inte nyttan utav att boka resurser i ett logistiksamordningsverktyg. 
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7 Rekommendationer 
Med resultat och slutsats som bakgrund ges rekommendationer på hur användningen utav 

logistiksamordningsverktyg kan utökas inom anläggningssidan. Rekommendationerna har 

framställts tillsammans med representanter från Svensk Bygglogistik AB och ska tolkas i enighet 

med arbetets avgränsningar i kapitel 1.4. 

Med resultatet som stöd vill vi med hjälp av rekommendationerna uppmärksamma individer och 

organisationer att ett förbättringsutrymme finns och genom att uppnå en högre utnyttjandegrad 

kan totalkostnaden för ett projekt minska.             

7.1 Effektivare resurshantering 
Nedan följer rekommendationer för effektivare resurshantering:  

 Genom att upprätta tydliga och detaljerade APD-planer (se kapitel 9 för definition) kan 

även de minsta ytorna användas på effektivaste sätt. Med stöd av 

logistiksamordningsverktyg som är anpassade för det enskilda projektet fås en bättre 

helhetsbild över logistikflödet på arbetsplatsen. APD-planerna bör vara dynamiska och 

därmed kontinuerligt uppdateras och följas upp för att effektivisera dess nytta och 

funktion.   

 

 Att använda ett gemensamt verktyg för resursbokning ökar informationsflödet mellan 

arbetslag, maskinister och arbetsledare och på så sätt uppnås en högre utnyttjandegrad 

där resurser kan delas inom projektet.    

 

7.2 Utsträckt användning 

 Det gäller som logistiksamordnare att i ett tidigt skede komma in i ett projekt för att 

skapa de bästa förutsättningarna för implementeringen av ett 

logistiksamordningsverktyg i den dagliga rutinen. Genom att medverka i ett projekt 

redan i ett tidigt skede i byggprocessen kan krav avtalas och därmed utökas sannolikt 

användandet utav logistiksamordningsverktyg på projektet. 

 

 En stegvis implementering av logistiksamordningsverktyg bör utföras för att 

entreprenören stegvis ska bli bekant med verktyget och kontinuerligt öka sin förståelse 

angående förbättringsutrymmet som ett logistiksamordningsverktyg innebär.    

 

 Under produktionsfasen är en kontinuerlig kommunikation mellan logistiksamordnare 

och entreprenör viktig för att försäkra sig om att logistiksamordningsverktyget används. 

Genom den kontinuerliga kommunikationen skapas möjligtvis en ökad acceptans och 

förståelse för logistiksamordningsverktyget. Kommunikationen och uppföljningen är 

viktig på grund av att användandet måste vara utbrett över hela projektet för att den 

övergripande logistiksamordningen ska fungera på ett bra sätt.  
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9 Förkortningar och definitioner  
Definitioner och förkortningar som diskuteras inom ramarna för detta examensarbete. 

9.1 Förkortningar 

Förkortning:  Förklaring:     

APD-plan   Arbetsplatsdistributionsplan    

DVA  Direkt värdeskapande arbete    

IVA  Indirekt värdeskapande arbete   

OT   Outnyttjad tid     

9.2 Definitioner 

Ord:  Förklaring:     

Värdeskapande tid DVA + IVA     

 

Utnyttjandegrad  = (DVA+IVA) / (DVA+IVA+OT)    

  

Skut   Skut erhålls när berg krossas. Skut är lösa block som  

  är så stora att det måste sönderdelas för att kunna  

  borttransporteras. 46 

Tredje man  Tredje man är den person, fysisk eller juridisk, som  

  utan att vara part berörs av ett pågående projekt. 

Rorschach-test Projektiv metod. Rorschachtestet är ett perceptuellt  

  kognitivt personlighetstest. Testpersonens uppgift  

  är att från nonfigurativa, symmetriska bilder  

  projicera material från sitt undermedvetna genom 

  att berätta vad bilderna förställer.47 

Sprängmatta  Skyddsutrustning. Är en tung matta som används som  

  skyddande täcke över ett område där sprängning ska  

  utföras. 

 

 

  

                                                           
46

 Svenska Akademien. SAOB spalt: S5378; tryckår: 1974 
47

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Rorschachtestet, 2013-05-07 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rorschachtestet
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10 Bilagor 
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BILAGA 1: Datainsamlingsblankett (2/3) 

BILAGA 1: Datainsamlingsblankett (3/3) 

BILAGA 2: Förhållandet mellan aktivitet och arbetsdagar för bandgrävaren 

BILAGA 3: Förhållandet mellan aktivitet och arbetsdagar för hjulgrävaren



 
 

 

 



 

Datainsamlingsblankett (1/3) 

       

 

 
 

Projekt:         Protokollförare:     
      Datum:         Mätt resurs:     
                

          
sida 1/3 

  AKTIVITET 
       

KOD DEFINITIONER 
 TID DVA IVA OT KOD Observation/Kommentar DVA Direkt värdeskapande arbete 

06:30           [0,0] Moment som direkt skapar värde för 

06:40             slutprodukten exempelvis gräva ett schakt eller 

06:50             lägga rör, flytta bergmassa alt. fylla schakt. 

07:00           IVA Indirekt värdeskapande arbete 

07:10           [0,5] Moment som krävs för att direkt värdeskapande 

07:20             arbete ska ske, kan vara förberedelser, 

07:30             flytta sprängmattor, kort förflyttning av maskin 

07:40             för fortsatt arbete   

07:50           OT Outnyttjad tid pga logistiska brister. 

08:00           [1,0] Väntar på materialtransport. 

08:10           [1,1] Väntar på information/arbetsuppgifter. 

08:20           [1,2] Brist på arbetsuppgifter på nuvarande plats då 

08:30             arbetsuppgifterna är klara. 

08:40           [1,3] Väntar på att en annan resurs ska utföra sitt 

08:50             arbete för att fortgå med aktivitet. 

09:00           [1,4] Maskintillsyn (ex: tanka, underhåll etc.) 

09:10           [1,5] Väntan pga. sprängning.   

09:20           [1,6] Väntan pga. fysiskt hinder. 
 

  

09:30           [1,7] ___________________________________________ 

09:40           [1,8] ___________________________________________ 

09:50           [1,9] Väntan pga. ej definierbar anledning. 

10:00           [1,91] Övrigt: Ange i kommentarfält. 

10:10           OT Outnyttjad tid pga ej logistiskknutna saker 

10:20           [2,0] 
Avtalad frånvaro (ex: sjukdom, 
läkarbesök) 

 
  

10:30           [2,1] Avtalad rast 
 

  

10:40           [2,2] Övrigt: Ange i kommentarfält 

BILAGA 1: Datainsamlingsblankett 



 

  



 

Datainsamlingsblankett (2/3) 
       

 

 
 

Projekt: 
 

Protokollförare:     
      Datum:         Mätt resurs:     
      

               
sida 2/3 

  AKTIVITET 
       

KOD DEFINITIONER 
 TID DVA IVA OT KOD Observation/Kommentar DVA Direkt värdeskapande arbete 

10:50           [0,0] Moment som direkt skapar värde för 

11:00             slutprodukten exempelvis gräva ett schakt eller 

11:10             lägga rör, flytta bergmassa alt. fylla schakt. 

11:20           IVA Indirekt värdeskapande arbete 

11:30           [0,5] Moment som krävs för att direkt värdeskapande 

11:40             arbete ska ske, kan vara förberedelser, 

11:50             flytta sprängmattor, kort förflyttning av maskin för fortsatt arbete. 

12:00             
 

  

12:10           OT Outnyttjad tid pga logistiska brister. 

12:20           [1,0] Väntar på materialtransport. 

12:30           [1,1] Väntar på information/arbetsuppgifter. 

12:40           [1,2] Brist på arbetsuppgifter på nuvarande plats då 

12:50             arbetsuppgifterna är klara. 

13:00           [1,3] Väntar på att en annan resurs ska utföra sitt 

13:10             arbete för att fortgå med aktivitet. 

13:20           [1,4] Maskintillsyn (ex: tanka, underhåll etc.) 

13:30           [1,5] Väntan pga. sprängning.   

13:40           [1,6] Väntan pga. fysiskt hinder. 
 

  

13:50           [1,7] ___________________________________________ 

14:00           [1,8] ___________________________________________ 

14:10           [1,9] Väntan pga. ej definierbar anledning. 

14:20           [1,91] Övrigt: Ange i kommentarfält. 

14:30           OT Outnyttjad tid pga ej logistiskknutna saker 

14:40           [2,0] Avtalad frånvaro (ex: sjukdom,läkarbesök) 
 

  

14:50           [2,1] Avtalad rast 
 

  

15:00           [2,2] Övrigt: Ange i kommentarfält 

BILAGA 1: Datainsamlingsblankett 



 

  



 

Datainsamlingsblankett (3/3) 
       

 

 
 

Projekt: 
 

Protokollförare:     
      Datum:         Mätt resurs:     
      

               
     sida 3/3 

  AKTIVITET 
       

KOD DEFINITIONER 
 TID DVA IVA OT KOD Observation/Kommentar DVA Direkt värdeskapande arbete 

15:10           [0,0] Moment som direkt skapar värde för 

15:20             slutprodukten exempelvis gräva ett schakt eller 

15:30             lägga rör, flytta bergmassa alt. fylla schakt. 

15:40           IVA Indirekt värdeskapande arbete 

15:50           [0,5] Moment som krävs för att direkt värdeskapande 

16:00             arbete ska ske, kan vara förberedelser, 

16:10             flytta sprängmattor, kort förflyttning av maskin 

16:20             för fortsatt arbete   

16:30           OT Outnyttjad tid pga logistiska brister. 

      
[1,0] Väntar på materialtransport. 

      
[1,1] Väntar på information/arbetsuppgifter. 

      
[1,2] Brist på arbetsuppgifter på nuvarande plats då 

      
  arbetsuppgifterna är klara. 

      
[1,3] Väntar på att en annan resurs ska utföra sitt 

      
  arbete för att fortgå med aktivitet. 

      
[1,4] Maskintillsyn (ex: tanka, underhåll etc.) 

      
[1,5] Väntan pga. sprängning.   

      
[1,6] Väntan pga. fysiskt hinder. 

 
  

      
[1,7] ___________________________________________ 

      
[1,8] ___________________________________________ 

      
[1,9] Väntan pga. ej definierbar anledning. 

      
[1,91] Övrigt: Ange i kommentarfält. 

      
OT Outnyttjad tid pga ej logistiskknutna saker 

      
[2,0] 

Avtalad frånvaro (ex: sjukdom, 
läkarbesök) 

 
  

      
[2,1] Avtalad rast 

 
  

      
[2,2] Övrigt: Ange i kommentarfält 
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Förhållandet mellan aktivitet och arbetsdagar för bandgrävaren 
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BILAGA 2: Förhållandet mellan aktivitet och arbetsdagar för bandgrävaren 

[KOD] 



 

  



 

 

 

Förhållandet mellan aktivitet och arbetsdagar för hjulgrävaren  
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BILAGA 3: Förhållandet mellan aktivitet och arbetsdagar för hjulgrävaren 

[KOD] 

 

 


