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Sammanfattning 

Mellan 1990 och 2016 ökade de vägburna godstransporterna med cirka 50 procent och spås 

fortsätta öka ännu mer till år 2030. Fokus har tidigare legat på kostnadsminimering men har nu 

skiftat till att effektivisera transporterna. En förutsättning för att kunna effektivisera är att mäta 

och följa upp transporter, något som bland annat digitala verktyg möjliggör. En bransch som 

är i behov av effektivisering av transporter är anläggningsbranschen, bland annat på grund av 

låg innovationsgrad samt minskad lönsamhet hos de stora aktörerna. Syftet med denna studie 

är således att undersöka hur en entreprenör inom anläggningsbranschen kan definiera en 

effektivt utnyttjad anläggningstransport samt att ta fram prestationsmått för att mäta 

utnyttjandegraden av dessa.  

Studien har genomförts som en fallstudie på Skanska Sverige AB vid enheten Skanska Inköp. 

Studerade transportflöden är transport av asfalt från ett asfaltverk till ett läggarlag samt 

transport av schaktmassor från ett projekt till en deponi. Första steget i studien var att identifiera 

definitioner inom fallföretaget på vad en effektivt utnyttjad anläggningstransport är. Detta 

gjordes genom intervjuer, observationer, benchmarking samt en workshop. Därefter jämfördes 

definitionerna med litteratur på hur utnyttjandegrad kan definieras för transporter. 

Avslutningsvis anordnades en workshop där utvalda personer från fallföretaget diskuterade 

fram lämpade prestationsmått på utnyttjandegrad, med syftet att förbättra utnyttjandet.  

En specifik definition av en effektivt utnyttjad anläggningstransport inom fallföretaget 

framkom inte. Istället identifierades 13 olika definitioner som inkluderar allt från engagerade 

chaufförer till att fordonet alltid är i rörelse. De definitioner som berörde förbättringsområden 

inom fallföretaget bröts ned ytterligare i prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad, där 

utnyttjandegrad är förhållandet mellan output och kapacitet hos en resurs eller aktivitet. 

Prestationsmåtten delades in i dimensionerna kvalitet, tid, produktivitet och finansiellt. Kvalitet 

syftar till hur väl en specifik uppgift genomförs, tid identifierar aktiviteter där tid kan sparas, 

produktivitet till hur väl en specifik resurs används och finansiellt identifierar kostsamma 

aktiviteter i processen. Det är fördelaktigt att mäta inom alla fyra dimensioner för att skapa ett 

holistiskt perspektiv. Fallföretaget rekommenderas därmed att börja mäta följande fyra 

prestationsmått för utnyttjandegrad, vilka presenteras i tabellen nedan.  

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Dimension 

Startprecision Antal fordon som ankommer på avropad tid Totalt antal fordon Kvalitet 

Väntetid Tid som ett avropat fordon spenderar 

stillastående vid en maskin/facilitet/projekt 

Total tid under en given 

period 

Tid 

Sysselsättning Uppdragslängd Full arbetsdag Produktivitet 

Kostnad per vikt Total kostnad för transporten Total vikt transporterad Finansiellt 

Vår rekommendation till Skanska är att börja implementering av prestationsmåtten i ett 

pilotprojekt med hjälp av digitala verktyg. Syftet med detta är att säkerställa att 

prestationsmåtten är ändamålsenliga och effektiva, med målet att förbättra utnyttjandet. 

Därefter rekommenderas företaget att skapa en målsättning för respektive prestationsmått 

innan implementering på nationell nivå.  



 

Abstract 

Between 1990 and 2016 there was a 50 percent increase in freight transport by truck, and it is 

expected that there will be further, and more rapid, increases until 2030. There has previously 

been a large focus on minimizing costs, but there is now a shift towards more efficient transport. 

In order to succeed, it is necessary to measure and follow up instances of transportation, 

something that is possible today due to digital systems. An industry that needs to use its 

transport more efficiently is the construction industry, due to its low degree of innovation and 

decreased profitability for the large actors. The purpose of this study is to investigate how a 

contractor in the construction industry can define an efficiently utilized construction haulage 

and establish performance measurements to measure the utilization rate of transportation.  

The research has been conducted as a case study at the Procurement Unit Sweden within 

Skanska Sverige AB. The two transport chains examined were the transportation of asphalt 

from the asphalt plant to the construction site and the transportation of rubble from a project to 

a landfill site. The first step of the study was to identify current definitions of an efficiently 

used construction haulage within the company, by conducting interviews, observations, 

benchmarking, and a workshop. The definitions were analyzed and compared with previous 

literature on efficiently utilized transportation. Finally, there was a second workshop with 

selected representatives from the company to find suitable performance measurements for the 

utilization rate, with the aim of improvement.  

The company lacked a general definition of an efficiently utilized construction haulage. 

Instead, there were 13 different definitions that covered everything from motivated drivers to 

a vehicle that is always on the move. Definitions within areas of improvement were further 

broken down into performance measurements to measure the utilization rate, where the 

utilization rate is the ratio of output to capacity for a resource or activity. The performance 

measurements were divided into four dimensions: quality, response time, productivity, and 

finance. Quality aims to measure how well a specific task is performed, response time identifies 

where time can be saved, productivity measures how well a specific resource is used, and 

finance identifies costly activities. It is favorable to measure within all four dimensions to gain 

a holistic perspective. Therefore, the company is recommended to start with the four 

performance measurements presented in the table below.  

Utilization rate Output Capacity Dimension 

Starting precision The number of vehicles that arrive on 

ordered time 

Total amount of vehicles Quality 

Waiting time Time that a vehicle spends idle at a 

machine/facility/project 

Total time during a defined 

period 

Response 

time 

Driver occupation Length of assignment Full working day Productivity 

Cost per ton Total cost for the transport Amount of tons transported Finance 

Our recommendation to Skanska is to start implementing these performance measurements by 

using digital systems in a pilot project. The purpose of this is to ensure that they are efficient 

and effective, with the aim of improving the utilization rate. We recommend the company 

subsequently establishes goals for each performance measurement before implementing them 

on a national level.  



 

Terminologi 

Anläggningstransport Transport avsedd för att transportera ballast, schakt, 

betong och asfalt till och från husbyggnads- och väg och 

anläggningsprojekt.  

Asfaltläggare En anläggningsmaskin som lägger asfalt på en yta för 

vägar, parkeringsplatser eller liknande.  

Avrop Beställning av vara eller tjänst från leverantör med 

hänvisning till kontrakterat avtal.  

Bitumen Bindemedlet i asfalt, tyngsta användbara ämnet ur råolja. 

Entreprenör  Utför byggnads- och anläggningsarbeten på entreprenad.  

Just-In-Time Leverans av material/varor sker med rätt kvalitet, i rätt 

mängd och på önskad tid.  

Läggarlag Arbetslag som arbetar med asfaltutläggning på vägarna.  

Projekt En avgränsad verksamhet som medvetet styrs mot ett 

bestämt mål. Ett väg- och anläggningsprojekt ska leda till 

en färdig väg eller anläggning.  

Schaktmassor Massor av jord, sten, grus etc.  

Skanska Inköp Skanskas inköpsenhet med ansvar för inköp på strategisk, 

taktisk och operationell nivå. Primära tjänster som enheten 

erbjuder är ramavtal, projekt- och internationella inköp 

samt projektupphandlingsstrategier. Andra stödjande 

tjänster är process- och upphandlingsverktyg, 

förkvalificering och uppföljning av leverantörer. 

Tomtransport Transporter som går helt utan last. 

Underentreprenör En aktör som utför en eller flera delar av ett arbete åt en 

huvudentreprenör.  
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1 Inledning 

Detta kapitel redogör för studiens bakgrund kopplat till vikten av effektiva transporter. Vidare 

presenteras studiens problemdiskussion och syfte vilka ligger till grund för studiens tre 

forskningsfrågor. Slutligen beskrivs studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Vägtransporternas omfattning och koncentration i världen håller på att förändras i och med den 

ökande befolkningsmängden, den ökande världshandeln samt urbaniseringen med stor tillväxt 

i stadsområdena (Trafikverket, 2014). Vägburna godstransporter har ökat och i Sverige har 

inrikes transporter med tung lastbil1 ökat med cirka 50 procent från år 1990 till 2016 

(Naturvårdsverket, 2017). Godstransporter spås fortsätta att öka ännu mer till år 2030 vilket 

medför att belastningen av transporter inom vissa områden, främst storstäder, kommer att öka 

och tillgängligt gatuutrymme kommer att minska (Trafikanalys, 2016a). I och med den ökade 

belastningen av transporter inom vissa geografiska områden så krävs det planering. Tidigare 

har planeringen av godstransporter huvudsakligen fokuserat på kostnadsminimering men idag 

ligger även ett stort fokus på att minimera negativa miljökonsekvenser (Demir, Bektas & 

Laporte, 2014). Inom Sverige är transporter en av de största källorna till utsläpp av 

växthusgaser och står för närmare en tredjedel av landets totala utsläpp (Naturvårdsverket, 

2017; SCB, 2016; Trafikanalys, 2016b). Som en följd av ökad belastning på vägnätet och 

striktare hållbarhetskrav så ställer det i sin tur krav på ett effektivare utnyttjande av transporter 

(Trafikanalys, 2016b). 

En bransch som är i behov av effektivisering är anläggningsbranschen, något som Sveriges 

Regering (2009) föreslog i en proposition för snart tio år sedan. I branschen ingår anläggning 

av exempelvis motorvägar, gator, broar, hamnar och avloppssystem (SCB, 2007) och 

branschen har under en längre tid kantats av låg produktivitet och innovationsgrad 

(Statskontoret, 2010). Därtill har branschen sett ökade kostnader, bland annat på grund av höga 

priser på bitumen och diesel, vilket har lett till en minskad lönsamhet hos framförallt de stora 

företagen (Trafikanalys, 2012). Utöver detta så är anläggningsbranschen en projektbaserad 

industri (Hamzeh, Tommelein, Ballard & Kaminsky, 2007) med fluktuerande efterfrågan 

(Hamzeh et al., 2007; Ko & Ballard, 2005) och väderberoende operationer (Trafikanalys, 

2012), vilket leder till att planeringen av transporter inom branschen är svår (Sundquist, Gadde 

& Hulthén, 2018). Det finns därmed utrymme för förbättring gällande anläggningsbranschens 

utnyttjande av transporter. 

Ett sätt att möjliggöra förbättring av transportutnyttjande är genom mätning och uppföljning 

(Kasilingam, 1998), något som tidigare har varit svårt eftersom det saknats teknik och system 

för att samla in data. I och med den ökade digitaliseringen i dagens samhälle så ges det 

möjlighet till detta med hjälp av olika digitala verktyg. Med dessa går det att skapa ett 

uppkopplat transportsystem där fordon, gods och infrastruktur kan kommunicera med varandra 

(Trafikanalys, 2016a; Trafikverket, 2014). Det finns numera tillgång till realtidsdata från 

                                                 
1 Tung lastbil vars totalvikt är 3,5 ton eller mer. 
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lastbilarna som exempelvis position och status, vilket kan användas för att skapa en smartare 

godslogistik (Trafikanalys, 2011) och bättre fyllnadsgrad i lastbärare och fordon (Trafikanalys, 

2016a). Det räcker inte med att det finns möjlighet att samla in data, utan det krävs en strategi 

för hur insamlad data ska användas vidare (Behn, 2003). Det är först efter att ett tydligt syfte 

är definierat med vad som ska mätas, varför det ska mätas och hur dessa mätningar ska 

användas som det faktiskt går att uppnå något med dem (Behn, 2003; Franceschini, Galetto & 

Maisano, 2007). 

1.2 Problemdiskussion 

Idag råder en problematik inom anläggningstransporter där en stor andel av returtransporerna 

går tomma och det är brist på chaufförer i och med den rådande högkonjunkturen. Utöver detta 

är lönsamheten inom transportbranschen låg (Trafikanalys, 2012) vilket innebär att det finns 

ett behov av att effektivisera och utveckla arbetssätt och system för att kunna styra och följa 

upp transporterna. Detta är något som tidigare inte varit möjligt på grund av den långsamma 

anpassningen till ny teknik inom branschen. Idag har däremot många av fordonen fått datorer 

installerade, något som möjliggör insamling av exempelvis GPS-position och fyllnadsgrad i 

lastbärare (Trafikanalys, 2011).  

Skanska Sverige AB är en stor aktör på den svenska bygg- och anläggningsmarknaden som ser 

effektiviseringsmöjligheter inom anläggningstransporter. Företaget grundades år 1887 och har 

idag 8 procent av marknadsandelen för byggverksamheten i Sverige (https://www.skanska.se/). 

Företaget växte mycket under 1990-talet och har på senare år lagt mer fokus på lönsamhet än 

tillväxt, vilket till stor del handlar om att använda resurserna på ett effektivare sätt. Detta har 

mynnat ut i fokusområdet Operationell effektivitet, som handlar om ständiga förbättringar, att 

göra mer med mindre samt att alltid leverera kostnadseffektiva lösningar (Skanska, 2017). 

Utöver detta har företaget påbörjat implementering av digitala verktyg som möjliggör 

insamling och uppföljning kopplat till utnyttjandet av transporter. I dagsläget saknas dock en 

generell definition på vad en effektivt utnyttjad transport är samt riktlinjer för vad som ska 

mätas, hur det ska mätas och varför det ska mätas. Utan en gemensam definition är det svårt 

att jobba tillsammans för att förbättra utnyttjandet, i och med branschens projektbaserade 

struktur.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur en entreprenör inom anläggningsbranschen definierar 

en effektivt utnyttjad anläggningstransport. Därtill syftar studien till att ta fram och analysera 

olika prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad och sedan jämföra dessa för olika typer av 

transportflöden. För att uppnå syftet med studien har följande forskningsfrågor tagits fram, 

vilka presenteras nedan. 
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1.3.1 Forskningsfrågor 

Följande tre forskningsfrågor syftar till att skapa en helhetsbild över problemet samt skapa 

struktur för studiens genomförande.  

FF1 Hur definierar en entreprenör en effektivt utnyttjad 

anläggningstransport? 

Den första forskningsfrågan syftar till att identifiera vilka definitioner av en effektivt utnyttjad 

anläggningstransport som finns inom fallföretaget. Detta innebär att samla in information från 

olika perspektiv internt samt att observera transportflöden. För att besvara frågan kommer även 

benchmarking att utföras samt diskussion med fallföretegates leverantörer att hållas för att 

kunna jämföra likheter och olikheter. 

FF2 Vilka relevanta prestationsmått finns för att mäta utnyttjandegrad av 

anläggningstransporter? 

Den andra forskningsfrågan avser att identifiera relevanta prestationsmått för att mäta 

utnyttjandegrad av anläggningstransporter. Detta genom att jämföra framtagna prestationsmått 

från litteraturen, som behandlar utnyttjandegrad av transporter generellt, med de definitioner 

på en effektivt utnyttjad anläggningstransport som framkommit inom fallföretaget. 

FF3 Vilka prestationsmått är lämpade för att mäta utnyttjandegrad av 

anläggningstransporter för en entreprenör? 

Den tredje och sista forskningsfrågan syftar till att studera vilka av de relevanta 

prestationsmåtten som är lämpade att använda för en entreprenör och varför. Vidare avser 

frågan att besvara hur dessa prestationsmått kan anpassas för olika typer av transportflöden. 

För att uppnå detta kommer en workshop att anordnas tillsammans med utvalda personer inom 

fallföretaget. En visualisering av hur studiens syfte och forskningsfrågor hänger ihop illustreras 

i Figur 1 nedan. 

 

  

 

Figur 1: Hur studiens forskningsfrågor hänger ihop och bidrar till besvarandet av studiens syfte. 
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1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till en fallstudie av en entreprenör inom anläggningsbranschen i Sverige. 

Vidare är studien avgränsad till att endast undersöka transportflödet av asfalt och schaktmassor, 

där transporterna köps in av kontrakterade leverantörer. Anledningen till detta är att dessa 

transportflöden är omfattande och av stor vikt för att hålla produktionen igång. Studerade 

transportflöden inkluderar anläggningstransporter av asfalt till ett asfaltprojekt samt transport 

av schaktmassor från ett väg- och anläggningsprojekt till deponi. Vidare inkluderar de 

studerade transportflödena eventuella returtransporter, se Figur 2 nedan. 

 

Figur 2: Studerat transportflöde av asfalt och schaktmassor inom fallföretaget. 

Studiens resultat kommer i första hand att röra hur utnyttjandegrad kan definieras och mätas 

och kommer inte att omfatta implementering av resultat. Det kommer att ligga på fallföretaget 

att implementera föreslagna prestationsmått samt att öka utnyttjandegraden av 

anläggningstransporter. Framtagandet av relevanta prestationsmått kommer inte att begränsas 

av vilken data som fallföretaget idag kan samla in med hjälp av digitala verktyg. Däremot 

kommer rekommendationer gällande lämpade prestationsmått att ta i beaktan vad som är 

möjligt att göra idag. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens upplägg och genomförande, samt valda forskningsmetoder 

och arbetssätt med avseende på studiens forskningssyfte, strategi och ansats. Därtill beskrivs 

hur data har samlats in och analyserats. Slutligen följer en beskrivning av studiens 

trovärdighet utifrån valda metoder samt vilka åtgärder som har vidtagits för att öka studiens 

reliabilitet och validitet. 

2.1 Studiens upplägg 

Studien, som genomfördes under 20 veckor, kan delas in i fyra olika faser: planering, 

datainsamling, analys samt formulering av slutsats. Den första fasen i studien bestod av att 

planera studiens tillvägagångssätt och ta fram en tid- och aktivitetsplan samt formulera studiens 

problemdiskussion, syfte och avgränsningar. Därefter inleddes datainsamlingsfasen där data 

samlades in genom bland annat intervjuer, observationer av transportflöden och en intern 

workshop för att få en grundläggande förståelse för fallföretaget och skapa en bild av nuläget. 

Datainsamling och analys skedde delvis parallellt och resultatet från nulägesanalysen 

påverkade utformandet av fortsatt datainsamling. Insamlad data jämfördes sedan med aktuell 

litteratur för att identifiera eventuella likheter och skillnader. En benchmarking utfördes både 

internt inom fallföretaget, gentemot en annan avdelning, samt externt mot ett företag inom en 

liknande bransch för att möjliggöra jämförelse. Baserat på datainsamling och analys 

presenterades dittills funnet material på en andra workshop för vidare analys och anpassning 

till fallföretaget. Slutligen formulerades studiens slutsats och rekommendationer. En överblick 

över studiens upplägg illustreras i Figur 3 nedan.  

 

Figur 3: Studiens upplägg med olika faser och ingående delar. 

Tabell 1 visar en summering av de metoder som använts i studien. I nästföljande avsnitt 

presenteras en mer ingående beskrivning av studiens forskningssyfte, forskningsstrategi, 

forskningsansats, datainsamlingsmetod och analysmetod. 
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Tabell 1: Summering av valda forskningsmetoder. 

Område Valda metoder 

Forskningssyfte Beskrivande, utforskande 

Forskningsstrategi Multipel fallstudie 

Forskningsansats Abduktiv 

Datainsamlingsmetod Kvalitativ 

Analysmetod Kvalitativ, benchmarking 

2.2 Forskningssyfte  

Vid genomförande av en studie så används ofta en eller flera av följande forskningssyften: 

utforskande, beskrivande och förklarande studie. Det är möjligt att en studie kan ha flera olika 

forskningssyften och ett forskningssyfte kan också komma att förändras över tid (Robson, 

2002). Vid en utforskande studie avses att reda ut vad som pågår, söka nya insikter, ställa frågor 

och bedöma fenomen utifrån nya synvinklar. Den utforskande studien är därför användbar för 

att tydliggöra och skapa en förståelse för ett problem. Genomförandet av en utforskande studie 

bygger ofta på litteraturstudier, intervjuer av experter samt fokusgruppsintervjuer (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Beskrivande studier syftar till att skildra personer, händelser eller 

situationer och kan användas som en del av eller ett komplement till en förklarande eller 

utforskande studie (Robson, 2002). Det är av stor vikt att ha en tydlig bild av vilken data som 

ska samlas in vid en beskrivande studie. Förklarande studier betonar studerandet av en situation 

eller ett problem med syfte att förklara relationen mellan variabler (Saunders et al., 2009).  

Forskningssyftet för denna studie är en kombination av både en beskrivande och en utforskande 

studie. Eftersom studien avser att beskriva nuvarande situation vad gäller definition och 

mätning av utnyttjandegrad för anläggningstransporter så kan forskningssyftet ses som en 

beskrivande studie. Vidare betonar studien att tydliggöra en förståelse för problemet för att 

komma med nya infallsvinklar kring hur fallföretaget lämpligast kan definiera och mäta 

utnyttjandegrad för sina anläggningstransporter, vilket även gör studien till en utforskande 

studie. 

2.3 Forskningsstrategi 

En forskningsstrategi är viktig för studiens genomförande eftersom den ger vägledning och 

möjliggör att studiens syfte och forskningsfrågor kan uppnås (Saunders et al., 2009). Det finns 

flera olika strategier som till exempel fallstudie, undersökning och experiment. Dessa bör inte 

ses som ömsesidigt uteslutande utan kan användas i kombination med varandra. En fallstudie 

är en strategi som avser empirisk undersökning av ett specifikt fenomen i ett verkligt 

sammanhang (Robson, 2002). Vid en fallstudie är syftet att erhålla mer djupgående kunskaper 

om forskningssammanhanget och de studerade processerna (Morris & Wood, 1991). 

Fallstudiestrategin kännetecknas av att det ofta är svårt att särskilja det specifika fenomenet 

från dess kontext (Yin, 2003) och används ofta inom utforskande och beskrivande studier 

eftersom den möjliggör en kombination av flera olika datainsamlingsmetoder (Saunders et al., 

2009). 
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I studien har en fallstudiestrategi valts eftersom den avser att undersöka utnyttjandet av 

anläggningstransporter inom ett valt företag och i ett reellt sammanhang. Eftersom studien kan 

klassificeras som en kombination av en utforskande och beskrivande studie så är 

fallstudiestrategin särskilt tillämpbar och har förmågan att ge svar på frågor så som varför, vad 

och hur (Saunders et al., 2009). Enligt Yin (2003) så förespråkas att använda en multipel 

fallstudie där resultat från ett första fall kan användas för att jämföra med andra fall och 

generella slutsatser kan dras. En multipel fallstudie lämpar sig för denna studie eftersom flera 

olika perspektiv såsom inköp, leverantörer och produktion har tagits i beaktan. Vidare har även 

perspektiv från två leverantörer, ett internt verksamhetsområde och ett annat företag tagits i 

beaktan för att erhålla ett mer generaliserbart resultat. 

2.4 Forskningsansats 

När det kommer till vilken forskningsansats som ska väljas för en studie finns det främst tre 

olika huvudansatser: induktiv, deduktiv och abduktiv (Saunders et al., 2009). Vid en induktiv 

ansats så samlas data in, ofta kvalitativ, för att sedan skapa en ny teori. Den deduktiva ansatsen, 

som är vanligast inom naturvetenskapen, börjar med att samla in befintlig teori för att sedan 

testa en hypotes. Data som samlas in är oftast kvantitativ. Abduktiv ansats är en kombination 

av de två tidigare. I denna studie har en abduktiv ansats valts eftersom det första steget var att 

samla in befintlig teori inom det studerade ämnet. Nästa steg var att samla in kvalitativ data 

och arbeta fram modifierade definitioner och prestationsmått, gentemot de funna i teorin, för 

att mäta utnyttjandegrad. 

2.5 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har både primär och sekundär data samlats in. Primär data är data som är ny och 

sekundär data är sådan som redan finns, exempelvis litteratur (Saunders et al., 2009). Primär 

data samlades in genom kvalitativ datainsamling i form av intervjuer, workshops, 

observationer och benchmarking. Sekundär data samlades in genom litteraturstudier inom 

relevanta områden, från både böcker och databaser, och företagsspecifik information samlades 

in från fallföretagets hemsida. Sökord som användes under litteraturstudien var exempelvis 

”performance measurement”, ”capacity utilization rate”, ”key performance indicators” och 

”asphalt transport”. 

I studiens tidiga skede hölls möten och diskussioner med relevanta personer inom fallföretaget 

för att skapa en bild av nuläget och ge insikt inom det studerade området. Insamlad data från 

dessa möten låg sedan till grund för kommande intervjuer. Intervjuerna var semi-strukturerade 

och genomfördes med nyckelpersoner inom fallföretaget samt med leverantörer. I en semi-

strukturerad intervju har en lista med ämnen eller frågeområden förberetts i förväg, men kan 

sedan frångås under intervjutillfället genom exempelvis följdfrågor (Saunders et al., 2009). 

Denna metod valdes för att få med så mycket av respondentens perspektiv som möjligt samt 

för att gå djupare in på ämnen som dyker upp under själva intervjutillfället. Intervjuguider med 

frågeområden utformades i förväg och redovisas i Bilaga A – Intervjuguide externt samt i 

Bilaga B – Intervjuguide internt. De interna intervjuerna spelades in och anteckningar fördes 

under intervjutillfället för att möjliggöra transkribering och vidare analys. Vid de externa 
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intervjuerna, som var betydligt längre, fördes noggranna anteckningar som sedan kunde 

sammanställas och skickas tillbaka till respondenterna för validering. 

Totalt genomfördes åtta interna intervjuer inom inköps- och produktionsverksamhet samt två 

externa intervjuer med leverantörer, se en sammanställning i Tabell 2. En mer detaljerad 

beskrivning av respondenterna presenteras i Bilaga C – Respondentbeskrivning. Syftet med 

intervjuerna var att få en inblick i hur nuläget ser ut gällande anläggningstransporter samt att 

samla in olika definitioner av en väl utnyttjad transport. Utöver de interna och externa 

intervjuerna genomfördes observationer på tre olika arbetsplatser, två väg- och 

anläggningsprojekt samt ett asfaltverk. Observationerna var ostrukturerade vilket innebär att 

anteckningar togs löpande under besöken. 

Tabell 2: En sammanställning av genomförda intervjuer inom olika perspektiv.  

Respondenter Antal genomförda intervjuer  

Inköpsverksamhet 4 

Produktionsverksamhet 4 

Leverantör 2 

Benchmarking 2 

En benchmarking har även genomförts i form av intervjuer, både internt inom fallföretaget och 

externt. Benchmarking är en metod för att mäta och jämföra aktiviteter mellan organisationer 

för att kunna utvärdera eventuella förbättringsområden och dra fördel av lärdomar (Alstete, 

1995; Behn, 2003). I studien användes benchmarking för att ge en inblick i vad ett företag inom 

en liknande bransch bedriver för arbete idag kopplat till utnyttjande av transporter samt vad 

fallföretaget själva bedriver för arbete inom andra verksamhetsområden. För benchmarking 

externt valdes Lantmännen Lantbruk, som är verksamt inom livsmedels- och 

lantbruksindustrin, för att kunna jämföra likheter och skillnader med avseende på transporter. 

Internt valdes verksamhetsområdet Betong på grund av att de idag har definierade mätetal och 

metoder för datainsamling kopplat till resursanvändning. 

I studien valdes en icke-slumpmässig urvalsmetod för datainsamling eftersom den lämpar sig 

för en fallstudie (Saunders et al., 2009). Vidare användes snöbollsurval för att komma i kontakt 

med relevanta respondenter inom det studerade området. Metodiken går ut på att utifrån redan 

valda respondenter leta sig fram till andra relevanta respondenter som tas med i urvalet. Att 

använda sig utav ett snöbollsurval är lämpligt när det är svårt att identifiera och komma i 

kontakt med medlemmar inom den studerade populationen. För att finna relevanta 

respondenter till intervjuer och workshops utgick snörbollsurvalet från fyra kontaktpersoner 

inom fallföretaget som har varit involverade i studien. 

2.5.1 Workshop 1 

Utöver insamling av data genom intervjuer och observationer anordnades en workshop med 

berörda parter inom fallföretaget. När intervjuer genomförs i grupp brukar en gruppstorlek på 

mellan fyra till åtta personer rekommenderas och deltagarna väljs ofta ut med en icke-

slumpmässig metod med tanke på den specifika kompetens som de kan bidra med (Saunders 

et al., 2009). Workshop 1 syftade till att presentera nuläget och få insikt kring utnyttjandet av 

transporter. Under denna workshop, som varade i två timmar, deltog sex personer med kunskap 
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inom inköp, logistik och anläggningstransport. Dessa personer valdes ut i samråd med studiens 

handledare vid fallföretaget för att säkerställa att personer med rätt kompetens deltog. I Bilaga 

D – Workshop 1 finns diskussionspunkter samt befattningar på de medverkande beskrivet. För 

att möjliggöra att alla fick sin röst hörd fick deltagarna först fundera själva på respektive 

diskussionspunkt innan en gemensam dialog hölls i grupp. 

2.6 Analysmetod 

Enligt Saunders et al. (2009) medför kvalitativ data ofta implikationer för analys på grund av 

dess icke-standardiserade och komplexa natur. Därmed måste kvalitativ data ofta summeras, 

kategoriseras eller omstruktureras för att en meningsfull analys ska kunna genomföras. I 

studien valdes därmed en tematisk analysmetod för analys av insamlad data från intervjuer och 

observationer. Metoden går ut på att analysera kategoriseringar och presentera både uttryckliga 

och underförstådda teman som relaterar till insamlad data (Alhojailan, 2012). Eftersom 

intervjuerna följde samma enhetliga struktur med frågeställningar inom olika frågeområden, så 

möjliggjorde detta att finna olika teman gällande utnyttjande av anläggningstransporter. 

Alhojailan (2012) menar att tematisk analysmetod är särskilt tillämpbar för studier som syftar 

till att analysera med hjälp av tolkningar och tillhandahåller ett systematiskt tillvägagångssätt. 

Generellt kan analysmetoden delas in i tre olika steg: datareducering, visualisering av data och 

formulering av slutsats kopplat till data. Det första steget innefattar att välja, förenkla och 

summera insamlad data. Detta gjordes genom att välja ut relevanta citat från intervjuerna och 

sammanställa dessa i tabellform. Det andra steget utgör ett komplement till det föregående och 

innebär att visualisera och organisera data för att skapa en djupare förståelse för insamlad data 

samt för att underlätta för vidare analys (Alhojailan, 2012). Tidigare utvalda citat förenklades 

till nyckelord som möjliggjorde en åskådliggörning av insamlad data. Det tredje och sista steget 

innebär att dra slutsatser utifrån visualiserad data genom exempelvis kategorisering, 

identifiering av samband mellan faktorer och variabler samt identifiering av eventuella mönster 

eller teman. Samtliga nyckelord sammanställdes inom följande identifierade teman: effektivt 

utnyttjad transport, ej utnyttjad transport, förutsättningar för effektivt utnyttjande och effekter 

av att mäta utnyttjandegrad. Vidare kategoriserades nyckelorden inom respektive tema för att 

ta fram gemensamma definitioner på en effektivt utnyttjad anläggningstransport.  

Analys av insamlad data från benchmarkingen skiljde sig en aning och var av mer subjektiv 

form. Insamlad data analyserades genom att först sammanfatta och förenkla data för att sedan 

kunna ställa denna gentemot fallföretaget och det studerade området. Genom att jämföra data 

från benchmarking med fallföretaget kunde viktiga lärdomar om likheter och skillnader dras. 

Tidigare beskriven analys tillsammans med benchmarking användes för att besvara studiens 

första forskningsfråga.  

Resultatet från forskningsfråga 1 jämfördes med studerad litteratur för att ta fram relevanta 

prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad. Eftersom prestationsmåtten i litteraturen inte var 

direkt anpassade för de två transportflödena så utarbetades både nya och modifierade 

prestationsmått och icke-relevanta mått sållades bort. Denna analys ämnade till att besvara 

forskningsfråga 2. 
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2.6.1 Workshop 2 

Som en avslutande del i studiens analys så syftade Workshop 2 till att ta reda på vilka 

prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad som ansågs vara lämpade för fallföretaget. Detta 

gjordes genom att diskutera framtagna prestationsmått från forskningsfråga 2 och anpassa 

dessa efter de två studerade transportflödena. Under Workshop 2, som varade i tre timmar, 

närvarade nio personer med kunskap inom inköp, logistik, asfalttransport samt schakttransport. 

Även dessa personer valdes i samråd med handledarna vid fallföretaget. Samtliga deltagare 

hade tidigare varit inblandade i studien på något sätt, antingen genom dialog eller genom 

intervju. Vidare hade fyra av deltagarna även medverkat under Workshop 1. Anledningen till 

detta var att säkerställa att de från början var insatta i studiens syfte och för att Workshop 2 

skulle generera ett värdefullt resultat i form av lämpade prestationsmått för utnyttjandegrad 

och därmed besvara forskningsfråga 3.  

För att identifiera de enskilda transportflödenas behov delades deltagarna in i två grupper, en 

med fokus på asfalttransport och den andra med fokus på schakttransport. Deltagarna delades 

upp baserat på expertis och erfarenhet inom de två transportflödena. Fem personer deltog i 

diskussionen angående asfalttransport och fyra personer angående schakttransport, detta i 

enlighet med en fördelaktig gruppstorlek (Saunders et al., 2009). Avslutningsvis samlades 

samtliga deltagare för att diskutera likheter och olikheter med framtagna prestationsmått samt 

för att ta del av den andra gruppens resultat. Diskussionspunkterna som användes under 

Workshop 2 samt deltagarnas befattningar återfinns i Bilaga E – Workshop 2. 

2.7 Studiens trovärdighet 

När det kommer till studiens trovärdighet så talas det ofta om de två begreppen reliabilitet och 

validitet. De två begreppen är viktiga att beakta vid genomförandet av en studie för att 

minimera riskerna för att erhålla ett felaktigt eller inkorrekt svar och samtidigt stärka studiens 

kvalitet (Saunders et al., 2009). För att säkerställa studiens tillförlitlighet, repeterbarhet och 

relevans så har flera åtgärder vidtagits. Eventuella felkällor som kan påverka studiens resultat 

har noggrant reflekterats kring och setts över. 

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan definieras som studiens tillförlitlighet och ger svar på i vilken utsträckning som 

valda metoder för att samla in och analysera data kan ge konsekventa resultat vid andra 

tillfällen (Saunders et al., 2009). Insamling av primärdata genom semi-strukturerade intervjuer 

påverkar studiens reliabilitet på grund av avsaknaden av standardisering vid intervjutillfällena. 

Även om samma frågeformulär använts vid varje intervjutillfälle så har frågeställningarna och 

följdfrågorna varierat, vilket med stor sannolikhet innebär att ett annat resultat skulle återfås 

vid ett annat tillfälle. Därtill kan riktade frågor eller subjektiva bedömningar påverka 

reliabiliteten. 

För att säkerställa reliabiliteten så har frågeformuläret skickats ut i förhand till respondenterna 

och intervjufrågorna har granskats och testats innan det första intervjutillfället. Under själva 

intervjutillfället har teoretiska koncept förklarats för att säkerställa en gemensam förståelse.  
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Därtill har anteckningar förts under intervjuerna, vilka har även spelats in, för att minimera 

vinkling samt för att ta fram tillförlitlig data för analys.  

2.7.2 Validitet 

Validitet handlar om relevansen kring insamlad data och huruvida den återspeglar det som 

avses att studera (Saunders et al., 2009). Validiteten i studien kan ha påverkats negativt i form 

av missförstånd eller misstolkning under intervjutillfällena, både hos respondenten men även 

av de erhållna svaren. Detta är något som kan ha upptäckts först efter genomförd intervju. För 

att minimera risken för detta har kompletterande datainsamling, via mail eller telefon, 

genomförts i de fall där det saknats information eller där missförstånd uppstått. 

För att säkerställa god validitet så har även respondenterna för intervju noggrant valts ut i 

samråd med handledare inom fallföretaget. Vidare har data som samlats in som empiri 

validerats genom granskning och verifiering av utvalda personer och handledare. Exempelvis 

skickades en sammanställning av Workshop 2 ut till samtliga deltagare för att verifiera 

resultatet. Flertalet olika informationskällor har även använts för litteraturinsamling för att öka 

studiens validitet. Till exempel har information från olika relevanta och pålitliga källor hämtats 

under litteraturstudien. Därtill har olika vetenskapliga artiklar studerats och jämförts med 

varandra för att få en bild av den forskning som bedrivs inom de olika områdena.
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3 Bransch- och företagsbeskrivning 

Detta kapitel beskriver först anläggningsbranschen inom Sverige. Därefter presenteras en 

beskrivning av det studerade fallföretaget Skanska Sverige AB och inköpskategorin 

Anläggningstransporter. 

3.1 Anläggningsbranschen 

Ofta benämns bygg- och anläggningsbranschen som samma sak men enligt Statistiska 

Centralbyråns senaste rapport för näringsgrensindelning är de skilda och följande definition 

gäller för anläggningsarbeten: 

Denna huvudgrupp omfattar allmän byggverksamhet 

avseende anläggningsarbeten. Omfattar nybyggnad, 

reparation, tillbyggnader och ombyggnader, uppförande 

av ej egentillverkade monteringsfärdiga konstruktioner på 

plats och även byggnader av tillfälligt slag. 

Här omfattas stora konstruktioner såsom motorvägar, 

gator, broar, tunnlar, järnvägar, flygfält, hamnar och 

andra vattenkonstruktioner, bevattningssystem, 

avloppssystem, industrianläggningar, rörledningar och 

elledningar, idrottsanläggningar o.d. Arbetet kan utföras 

för egen räkning eller mot län eller inom ramen för ett 

kontrakt. Delar eller ibland hela det praktiska arbetet kan 

läggas ut på underentreprenörer. (SCB, 2007, s. 218) 

Till skillnad från byggbranschen är anläggningsbranschen förhållandevis stabil under 

lågkonjunktur, vilket till stor del beror på statliga investeringar (Trafikanalys, 2012). Det är 

svårt att hålla kostnaderna nere vid eventuell nedgång, eftersom personalrelaterade kostnader 

endast ligger på cirka 20 procent av de totala kostnaderna. Stora delar av kapitalet är bundet i 

maskiner och faciliteter. De flesta arbeten är lokala och det finns många mindre företag, men 

på rikstäckande nivå är endast ett fåtal verksamma, så som Skanska, NCC och Peab. 

Kostnaderna har ökat inom branschen, speciellt med avseende på ökade kostnader på bitumen 

och diesel, samtidigt som slutpriserna inte har ökat på samma sätt, vilket har lett till att de stora 

företagens lönsamhet har minskat. Utöver detta har branschen präglats av låg produktivitet och 

innovationsgrad (Statskontoret, 2010), vilket antas vara en av anledningarna till den minskade 

lönsamheten (Trafikanalys, 2012). 

Det som är speciellt med anläggningsbranschen är att det är en projektbaserad bransch där varje 

projekt har ett specifikt start- och slutdatum (Hamzeh et al., 2007). På grund av projektens olika 

natur och förutsättningar så agerar varje projekt som ett eget litet företag med resultatansvar. 

Därmed har många av företagen inom branschen en decentraliserad organisationsstruktur. 

Utöver detta finns svårigheter kring fluktuerande efterfrågan (Hamzeh et al., 2007; Ko & 

Ballard, 2005) som bland annat beror på branschens väder- och säsongsberoende (Trafikanalys, 

2012). Exempelvis kan asfalt endast läggas sommartid på nederbördsfria dagar. Detta leder till 

svårigheter när det kommer till planering av transporter, vilket även är en stor kostnad hos 
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företagen (Sundquist et al., 2018). Transportplanering är ett område som företag inom 

branschen tenderar att negligera på grund av att de inte har förstått möjliga effekter med att 

utnyttja transporterna mer effektivt (Fadiya, Georgakis, Chinyio & Nwagboso, 2015). Företag 

med varierande efterfrågan måste betala för detta på ett av följande tre sätt: att hålla lager, 

förkorta ledtider eller öka kapaciteten (Ko & Ballard, 2005). Detta är kostsamt, men det mest 

kostsamma inom anläggningsbranschen är om ett projekt inte får efterfrågat material utan blir 

helt stillastående (Hamzeh et al., 2007). 

Inom asfalteringsprojekt är en anledning till stillestånd att det saknas tillgång till rätt antal 

asfaltbilar. För att förhindra detta finns det metoder för att bestämma hur många bilar som 

behöver beställas in. Detta är något som Miller och Dorée (2008) tar upp och menar att 

mängden asfalt som ankommer till en läggare är en direkt funktion av antalet bilar som beställs, 

dess kapacitet samt cykeltiden. Cykeltiden är tiden från att bilarna lastar vid asfaltverket tills 

att de är redo för att ta nästa lass. Kapaciteten på bilarna är oftast densamma och det är just 

cykeltiden som bestämmer hur många bilar som behövs för att rätt mängd asfalt ska ankomma 

till projektet. Enligt författarna framkom att detta är något som projekten sällan tar i beaktan 

vid planering och därav avropades ofta antingen för många eller för få bilar. Vidare nämner de 

att det finns olika matematiska metoder för att beräkna antalet bilar som behövs, där samtliga 

tar hänsyn till just cykeltiden för bilarna.  

3.2 Fallföretaget Skanska Sverige AB 

Skanska Sverige AB, som är en del av koncernen Skanska AB, grundades i Malmö år 1887 

under namnet Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. I början tillverkades betongprodukter 

men företaget expanderade fort, både till internationell marknad, samt inom infrastruktur och 

husbygge. Under 50-talet expanderade företaget ordentligt på den internationella marknaden 

och idag är koncernen ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag, verksamt i 

tio europeiska länder samt USA, se Figur 4. Idag har Skanska Sverige AB, hädanefter Skanska, 

9 200 anställda, en omsättning på 37 miljarder kronor och en marknadsandel på 8 procent av 

byggverksamheten i Sverige. Förbifart Stockholm, ombyggnationen av Slussen, Hisingsbron 

och Nya Karolinska Sjukhuset är några exempel på svenska byggprojekt som Skanska har idag. 

(https://www.skanska.se/) 

 

Figur 4: Skanskas geografiska hemmamarknader, från Skanska (2017). 
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Verksamheten i Sverige är indelad i fyra olika verksamhetsområden: Bygg- och 

anläggningsverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell fastighetsutveckling och 

Infrastrukturutveckling. Bygg- och anläggningsverksamheten är den största 

verksamhetsgrenen och är i sin tur indelad i områdena Hus, Väg och Anläggning (V&A) samt 

Skanska Industrial Solutions (SIS), tidigare Asfalt och Betong. Inom verksamhetsgrenen 

bedrivs exempelvis byggnation och renovering av hus, anläggningar, infrastruktur och 

bostäder. Därtill ingår tjänster såsom byggservice samt drift och underhåll. 

(https://www.skanska.se/) 

Skanskas affärsplan fokuserar på att skapa värde för sina intressenter och att verka för ett bättre 

samhälle. Detta innebär att leverera vinst med värde, eller som de själva formulerar det:  

vinst och värde är sammankopplade och ömsesidigt 

förstärker varandra. Utan vinst kan Skanska inte bygga 

ett bättre samhälle – och att uppfylla detta löfte bidrar till 

Skanskas lönsamhet. (Skanska, 2017, s. 8) 

För att uppnå detta har tre huvudfokusområden tagits fram: Bästa medarbetarna, Möt kunden 

– skapa affärer och Operationell effektivitet. Skanska ska erbjuda en öppen och högpresterande 

kultur som främjar samarbete och utveckling för både medarbetare och leverantörer. Ständiga 

förbättringar ska bidra till en ökad effektivitet i verksamheten och med hjälp av digitalisering 

ska Skanska ta tillvara på insamlad data för att utvärdera och förbättra sin resursanvändning. 

(Skanska, 2017) 

Skanska är ett värderingsstyrt företag som aktivt arbetar efter de fyra kärnvärderingarna Värna 

om livet, Agera etiskt och öppet, Bli bättre – tillsammans och Vid kundens sida, se Figur 5. 

Värderingarna innebär att Skanska ska arbeta för att värna om både människa och miljö, arbeta 

säkert, samt ta initiativ till gröna lösningar och minimal miljöpåverkan. Skanska ska bedriva 

affärer med en hög nivå av integritet och transparens samtidigt som företaget ska tillfredsställa 

kundens behov och visioner. Ständiga förbättringar samt delad kunskap och lärdom ska ske 

genom en öppen och inkluderande arbetskultur både inom företaget men också med externa 

samarbetspartners. (https://www.skanska.se/) 

 

Figur 5: Skanskas fyra kärnvärderingar, från https://www.skanska.se/. 

Skanska strävar efter att bli en ledande aktör inom hållbar samhällsutveckling, detta genom att 

driva utveckling inom områdena grönt byggande, klimatarbete och social hållbarhet. Ansvaret 

för företagets klimatarbete sträcker sig utanför den egna verksamheten och ställer i sin tur krav 

på externa samarbetspartners som leverantörer och underentreprenörer. Skanska har som mål 

att till år 2050 nå klimatneutralitet, ett mål som knyter an till värderingen Värna om livet. För 
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att kunna nå målet så krävs det åtgärder i hela värdekedjan och i alla led inom organisationen 

för att hitta nya lösningar och möjligheter till en effektivare resursanvändning. 

(https://www.skanska.se/) 

3.2.1 Inköp 

En viktig del i Skanskas hållbarhetsarbete är att göra hållbara affärer tillsammans med 

leverantörer. Det innebär en säkerställd leverantörsbas, där leverantörerna lever upp till de krav 

och riktlinjer som företaget har. Detta görs genom exempelvis förkvalificering och kontinuerlig 

leverantörsutveckling. Därtill ska inköp göras till lägsta totalkostnad, viket innebär att ständigt 

sträva efter den bästa affären med hänsyn till säkerhet, lönsamhet och hållbarhet. Slutligen 

innebär det en effektivare logistik, där material och resurser hanteras mer effektivt vilket bidrar 

till ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan. Skanska Inköp är ansvarig enhet för inköp 

på strategisk, taktisk och operationell nivå. Detta innebär att enheten ansvarar för projektinköp, 

upprättande av ramavtal, internationella inköp och projektinköpsstrategier. Slutligen erbjuder 

enheten stödjande tjänster som till exempel process- och inköpsverktyg, förkvalificering, 

utvärdering av leverantörer samt leverantörsutveckling. (https://www.skanska.se/) 

3.2.2 Anläggningstransporter 

Inom Skanska finns flera olika typer av anläggningstransporter och denna studie fokuserar på 

att undersöka transportflödet av asfalt och schaktmassor. Inom Skanska Inköp och 

verksamhetsområdet SIS finns en inköpskategori som ansvarar för kontraktering och 

uppföljning av leverantörer inom anläggningstransport. Inköpskategorin är den största inom 

Skanska och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor per år (H. Hassler, personlig kommunikation, 

7 maj 2018). Utöver anläggningstransporter erbjuder SIS produkter och tjänster inom betong, 

asfalt, bergkross, vägservice och maskinuthyrning (https://www.skanska.se/). 

Skanska köper in över två miljoner anläggningstransporter varje år, där en stor del av 

transporterna är asfalt- och schakttransport. Därtill finns flera andra stora transportflöden inom 

vilka förflyttning av material sker, för att visa på komplexiteten kring dessa se Figur 6. I figuren 

illustrerar linjerna mellan vilka noder som transport sker. För transport av asfalt avser det 

primära transportflödet förflyttning av asfaltmassor från ett asfaltverk till asfaltläggare ute i ett 

projekt. Vid asfalttransport kan transporten ses som en del av förädlingsprocessen eftersom 

fordonet följer med asfaltläggaren samtidigt som den tippar asfalt i läggaren. När den har tippat 

klart åker den vid behov tillbaka till verket för att hämta ett nytt lass. Schakttransport avser 

förflyttning av schaktmassor från ett anläggningsprojekt till tipp, deponi eller andra projekt (i 

förekommande fall). Vanligtvis sker transport av asfalt endast under månaderna april till 

december, till skillnad från schakttransport som sker året om. Detta innebär att det finns ett 

säsongsvarierat behov av anläggningstransporter där en större kapacitet efterfrågas under 

sommarhalvåret. (B. Andersson, personlig kommunikation, 27 april 2018) 
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Figur 6: Olika transportflöden inom anläggningstransport. 

Idag är planeringen av anläggningstransporter kortsiktig och avrop av transporter sker ofta 

dagen innan de behövs. Det är oftast arbetsledaren eller lagbasen inom ett projekt som är 

ansvarig för att kontakta transportledningen hos leverantören eller den enskilda chauffören vid 

avrop. Precis som med transportplaneringen så är de enskilda projekten ansvariga för debitering 

av transporterna till leverantör. För anläggningstransporter så är de två vanligaste 

debiteringsformerna att betala per timme som ett fordon används eller per ton. På grund av att 

materialet som transporteras främst består av schaktmassor, grus, asfalt, makadam eller betong, 

vilket anses vara lågvärdigt gods, så utgör transportkostnaden en stor del av materialets 

totalkostnad. Eftersom värdet av materialet är lågt, i jämförelse med transportkostnaden, är det 

viktigt att utnyttja transporterna effektivt för att erhålla bättre lönsamhet. (B. Andersson, 

personlig kommunikation, 27 april 2018) 

Skanska har idag flera olika digitala verktyg för att hantera anläggningstransporter. Anledning 

till detta är att uppfylla det behov som finns för respektive verksamhetsgren. Bland annat finns 

flera olika digitala verktyg implementerade inom verksamhetsgrenen SIS medan V&A håller 

på att testa verktyg för att se vilka som passar deras verksamhet. Inom affärsområdet Asfalt 

används ett verktyg för att hantera avrop, utförande och uppföljning av både material och 

transporter som ska vara ett stöd för samtliga involverade parter i flödet. I och med att systemet 

täcker det operativa flödet erhålls inte bara ett verktyg i den dagliga verksamheten, utan det ger 

även tillgång till mätdata att arbeta med och analysera för att förbättra och utveckla 

verksamheten. Implementeringen av systemet påbörjades under säsongen 2017 och kommer 

fortsätta i högre takt under 2018. (E. Råsberg, personlig kommunikation, 27 april 2018) 



  17 

 

4 Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras först en kort introduktion till transporter. Därefter redogörs en 

beskrivning av områdena prestationsmätning samt prestationsmått av utnyttjandegrad för 

transporter enligt litteraturen.    

4.1 Introduktion till transporter 

Transporter är en del av logistiken inom ett företag, där logistik kan definieras som en samling 

av aktiviteter som säkerställer att rätt produkter, i rätt kvalitet, levereras till rätt kund och i rätt 

tid (Azfar, Khan & Gabriel, 2014; Kasilingam, 1998). Vidare avser transporter en tjänst och 

utgör länken mellan produktion, lager och kund (Frazelle, 2002; Kasilingam, 1998). En tjänst 

definieras ofta som immateriell, förgänglig, heterogen och samtidig (Weele, 2012). Detta 

innebär att den inte går att ta på och den går heller inte att lagra. Tjänsten är även unik och hur 

den utförs och upplevs beror på vem som utför den. Slutligen sker konsumtionen av tjänsten i 

samma sekund som tjänsten produceras.  En tjänst sker i ett nära samarbete mellan kund och 

leverantör och de personliga relationerna spelar en betydande roll för hur tjänsten upplevs. Det 

är därför viktigt med ett starkt samarbete mellan parterna. 

Transportkostnaderna är inom logistiken de mest omfattande kostnaderna och motsvarar cirka 

40 procent av ett företags totala logistikkostnader (Kasilingam, 1998). Som en följd av de höga 

kostnaderna så finns det ett behov av ett mer effektivt utnyttjande av transporter (Department 

for Transport, 2003; Frazelle, 2002). Många logistikföretag har däremot inte insett fördelarna 

med detta och saknar helt formella mätetal relaterade till resursutnyttjande av transporter. 

Frazelle (2002) menar att det är ”svårt att vinna utan en måltavla, det är till och med svårt att 

veta vilket spel man spelar utan en” (översatt citat, s. 39). Därav styrker författaren vikten av 

att mäta utnyttjandet av sina resurser. 

4.2 Prestationsmätning  

Enligt Kasilingam (1998) är möjligheten att mäta av stor vikt när det kommer till att förbättra 

en försörjningskedja och dess ingående komponenter. Det är också viktigt att företag följer upp 

prestationer med relevanta mätetal för att kunna öka eller bibehålla sina andelar på marknaden. 

Att utveckla relevanta mätetal är således kritiskt för företag att lyckas (Frazelle, 2002; 

Kasilingam, 1998). På senare tid har prestationsmätning fått en allt större uppmärksamhet inom 

organisationer och spelar en viktig roll när det kommer till att fastställa mål, utvärdera 

prestanda och besluta kring framtida handlingar (Neely, Gregory & Platts, 2005). Några 

anledningar till prestationsmätningens ökade erkännande är behovet av att se till hela 

försörjningskedjan, och inte endast till företagens interna processer, mer tillgänglig data samt 

fler stödjande verktyg som använder sig av mätetal (Franceschini et al., 2007). 

För att kunna definiera prestationsmätning så är det nödvändigt att först definiera vad termen 

prestation innebär. Enligt Samsonowa (2012) så finns flertalet olika definitioner av prestation 

inom litteraturen och det saknas idag en generell definition. Samsonowa (2012, översatt citat 

s. 23) citerar exempel på definitioner av prestation som återfinns i litteraturen: “Effektivitet 

och ändamålsenlighet av målmedvetna handlingar” (Neely et al. 1995, refererad i Samsonowa, 
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2012), “Till vilken grad som ett mål uppnås” (Dwight, 1999, refererad i Samsonowa, 2012) 

och ”Uppnåendenivån som är åstadkommen av en individ, team, organisation eller process” 

(EFQM, 2003, refererad i Samsonowa, 2012). Trots att det saknas en generell definition så 

relaterar samtliga definitioner till de två koncepten ändamålsenlighet och effektivitet 

(Samsonowa, 2012). På samma sätt relaterar prestationsmätning till de två koncepten och kan 

definieras som en process för kvantifiering av effektivitet och ändamålsenlighet kopplat till en 

viss aktivitet eller process (Franceschini et al., 2007; Neely et al., 2005). Med ändamålsenlighet 

avses hur väl ett mål uppfylls, det vill säga till vilken grad som aktivitetens utfall 

överensstämmer med det uppsatta målet. Effektivitet avser hur väl tillgängliga resurser används 

för att uppfylla målet och indikerar till vilken grad som aktiviteten uppfyller önskat utfall vid 

lägsta resurskostnad. Vid prestationsmätning förutsätts därmed att det finns ett definierat mål 

eftersom både ändamålsenlighet och effektivitet utvärderas gentemot ett uppsatt mål.  

Det finns många fördelar med prestationsmätning, till exempel så kan organisationer uppnå 

funktionerna kontroll, kommunikation och förbättring (Franceschini et al., 2007; Samsonowa, 

2012). Genom att mäta prestationer så kan kontroll erhållas vilket i sin tur gör det möjligt att 

identifiera förbättringsmöjligheter och förutse potentiella problem. Prestationsmätning är 

således ett värdefullt hjälpmedel för att kunna kommunicera prioriteringar och 

förbättringsområden, både inom men också längst med hela försörjningskedjan. Förutom 

fördelarna med prestationsmätning så finns det även faktorer som inte tas med i beaktan och 

som organisationer bör vara medvetna om. Till exempel så är orsak och verkan av ett utfall inte 

alltid så lätt att fastställa med hjälp av prestationsmätning (Franceschini et al., 2007). Vidare 

indikerar ett utfall som är långt ifrån målvärdet inte nödvändigtvis på ett dåligt utförande utan 

flaggar för vidare undersökning. Därtill utgör prestationsmått bara en modell av den faktiska 

systemavläsningen och går därför inte att likställas med varandra. Slutligen garanterar 

prestationsmätning inte att lagar och regler efterföljs och för att säkerställa detta krävs 

ytterligare kontrollerande aktiviteter. 

4.2.1 Prestationsmått 

I litteraturen finns flertalet olika benämningar för mätetal kopplat till prestationer, exempel på 

benämningar är performance measurement, key performance indicator, performance metric 

och performance criteria (Samsonowa, 2012). I denna studie har prestationsmått valts som en 

generell benämning. Prestationsmått kan ses som ett verktyg för prestationsmätning och är ett 

mätetal som används för att samla information och analysera utvecklingen av en specifik 

aktivitet eller process (Wegelius-Lehtonen, 2001). Därtill refererar varje prestationsmått till ett 

definierat mål som kan användas som referenspunkt vid jämförelse (Franceschini et al., 2007). 

På så vis utgör prestationsmått grunden till prestationsmätning och kan användas för att 

utvärdera hur väl en organisation presterar och hur väl uppsatta mål uppfylls.  

För att ett prestationsmått ska fungera framgångsrikt så ska det vara representativt, enkelt och 

lätt att förstå (Aronovich, Tien, Collings, Sommerlatte & Allain, 2010; Franceschini et al., 

2007; Kasilingam, 1998; National Research Council, 2002). Prestationsmåttet ska vara 

representativt för verksamheten och mäta det som är av verkligt värde för att kunna hantera 

aktiviteten eller processen. Därtill ska det vara enkelt att både samla in och processa data samt 
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att uppdatera prestationsmåttet. Slutligen ska prestationsmåttet vara lätt att förstå och snabbt 

kunna förmedla vad som måttet avser att mäta och hur det är härlett. 

4.2.2 Syftet med prestationsmätning 

För att förbättra prestationer i försörjningskedjan måste prestationsmätningarna gå hand i hand 

med företagets allmänna strategi och mål (Aronovich et al., 2010; Neely et al., 2005). De måste 

även vara förenliga med företagets mission, vision och kärnvärderingar och spelar en viktig 

roll när det kommer till att översätta dessa i praktiken (Franceschini et al., 2007; Parmenter, 

2015). Franceschini et al. (2007) menar att prestationsmått och strategier är nära 

sammanlänkade med varandra; ”en strategi utan prestationsmått är värdelös och 

prestationsmått utan en strategi är meningslösa” (översatt citat, s. 9). Att härleda 

prestationsmått från ett företags strategi och göra dem konkreta och användbara anses vara en 

stor utmaning.  

I en studie betonar Behn (2003) vikten av att klargöra syftet med att mäta prestationer. Idag är 

det populärt att mäta prestanda inom alla möjliga olika sektorer, däremot saknas det ofta en 

förklaring till varför man mäter och vad man vill uppnå med att mäta. Att enbart mäta eller 

samla in data leder inte till något så länge som det inte finns ett definierat syfte för vad 

mätningarna ska användas till och hur. Enligt författaren så är det först när mätningarna 

används som det faktiskt går att åstadkomma något. Det finns flera olika syften med att mäta 

prestationer, exempelvis: att evaluera, kontrollera, föra budget, motivera, marknadsföra, fira, 

lära och förbättra. Ofta utgår organisationer från syftet att evaluera hur det går, dock så är det 

egentliga högre syftet ofta att förbättra prestationer och detta är något som de övriga sju syftena 

hjälper till med. Det är först efter att syftet med att mäta är definierat som det går att ta fram ett 

relevant prestationsmått. 

Det är viktigt att vara medveten om att ett prestationsmått som är relevant för ett syfte kan vara 

helt irrelevant för ett annat (Behn, 2003). Det gäller därför att vara tydlig med att det man vill 

mäta verkligen är det som mäts, annars kan ”felaktiga” prestationsmått leda till icke-

värdeskapande aktiviteter och beteenden hos de människor som mätningarna påverkar. 

Människor tenderar att förbättra det som de blir mätta på och det gäller att ta fram mätetal som 

bidrar till ett holistiskt perspektiv för att inte förbättra fel saker (Aronovich et al., 2010; 

Frazelle, 2002).  

4.3 Utnyttjandegrad av transporter 

När det kommer till utnyttjandegrad av transporter har inte en enskild definition återfunnits i 

litteraturen, istället nämns flera olika prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad. Enligt 

Frazelle (2002) kan en anledning till detta vara avsaknaden av standardiserade och allmänt 

utbredda mätetal för att mäta logistik. Författaren definierar därmed en generell beskrivning av 

utnyttjandegrad som förhållandet mellan output och kapacitet hos en resurs eller aktivitet. 

Utnyttjandegrad = Output/Kapacitet 
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Denna typ av prestationsmätning kan användas för en mängd olika parametrar och ett sätt att 

strukturera dessa är att dela in dem i dimensionerna kvalitet, tid, finansiellt och produktivitet 

(Aronovich et al., 2010; Frazelle, 2002). Detta på grund av att det är viktigt att se på 

mätningarna på ett holistiskt sätt och inte enbart fokusera på en dimension, då detta kan ske på 

bekostnad av en annan. Exempelvis kan ett beslut om att endast skicka fullastade bilar påverka 

kunden som då kanske inte får önskad produkt i tid. I en optimal lösning ska prestationsmåtten 

arbeta med varandra och inte mot varandra, det är därav viktigt att förstå korrelationen mellan 

mätetalen (Frazelle, 2002; Kasilingam, 1998). I nedanstående avsnitt följer en mer djupgående 

beskrivning av de olika dimensionerna kvalitet, tid, finansiellt och produktivitet med 

tillhörande prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad. 

4.3.1 Kvalitet 

När det kommer till kvalitativa prestationsmått så finns det många olika sätt att mäta på 

(Frazelle, 2002). Det som är gemensamt för dessa är att de syftar till att se på hur väl en specifik 

uppgift eller aktivitet utförs (Aronovich et al., 2010; Frazelle, 2002). Exempel på detta kan var 

antal leveranser som levereras i rätt tid och leverans av rätt mängd. I Tabell 3 listas flera 

prestationsmått som återfunnits i litteraturen och under tabellen ges en mer utförlig beskrivning 

av dessa. 

Tabell 3: Kvalitativa prestationsmått på utnyttjandegrad enligt litteraturen.  

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Källa 

Leveransprecision Antal leveranser som 

kommer inom angivet 

tidsfönster 

Totalt antal leveranser Aronovich et al. (2010); 

Department for Transport 

(2003); Frazelle (2002); 

Kasilingam (1998); 

National Research 

Council (2002); Weele 

(2012) 

Rätt mängd  Leveranser av rätt 

vikt/volym 

Totalt antal leveranser Aronovich et al. (2010); 

Weele (2012) 

Rätt kvalitet Leveranser av material 

som uppfyller godkänd 

kvalitet 

Totalt antal leveranser Aronovich et al. (2010); 

Frazelle (2002); 

Kasilingam (1998); 

Weele (2012) 

Att mäta antal leveranser som kommer inom angivet tidsfönster kan påvisa hur många som 

kommer inom uttalad tid. Detta är, av transportföretag, ett populärt mått att använda 

(Kasilingam, 1998). Mätningarna kring andelen transporter som ankommer inom givet 

tidsfönster kan ge en indikation på hur många transporter som kommer för sent, exempelvis på 

grund av rusningstrafik, samt hur många som kommer för tidigt och får stå och vänta 

(Aronovich et al. 2010). Prestationsmåttet påvisar inte hur stora avvikelserna är eller om det är 

just sena eller tidiga leveranser som är mest förekommande. 

Det andra prestationsmåttet, som precis som det föregående refererar tillbaka till definitionen 

av logistik, syftar till att mäta att rätt mängd levereras. Med hjälp av detta prestationsmått är 

det möjligt att mäta antal gånger som rätt mängd levereras och följa upp vad som hänt de gånger 

som det inte gör det. Prestationsmåttet säkerställer däremot inte att lagar och regler efterlevs, 

exempelvis om fordonet är lastat över tillåten maximal vikt.  
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Rätt kvalitet syftar till att mäta hur stor andel av leveranserna som ankommer till kund utan 

skada eller förändring i sammansättning (Aronovich et al., 2010). Upptäcks avvikelser i 

kvaliteten kan detta indikera att någonting är fel, exempelvis till följd av problem kopplat till 

produktionen eller i det lastbärande fordonet. Det kan därmed ge en indikator på att vidare 

undersökning krävs för att finna felkällan till avvikelserna.   

4.3.2 Tid 

När det kommer till dimensionen tid handlar det om att identifiera aktiviteter där tid kan sparas, 

så som tiden det tar för ett fordon att lasta eller lossa (Aronovich et al., 2010). När det kommer 

till tidsutnyttjande är ett högt utnyttjande att föredra, exempelvis att ett fordon kör så mycket 

av tiden som möjligt (Kasilingam, 1998). I Tabell 4 nedan listats enligt litteraturen olika 

prestationsmått på utnyttjandegrad ur ett tidsperspektiv. 

Tabell 4: Tidsmässiga prestationsmått på utnyttjandegrad enligt litteraturen.  

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Källa 

Tid för lastning/ 

lossning 

Tid som ett fordon 

spenderar med att lasta/ 

lossa 

Totalt antal transporter Aronovich et al. (2010) 

Fordonets 

vändningstid 

Tid som ett fordon 

spenderar stillastående 

vid en facilitet 

Total tid under given 

tidsperiod 

Aronovich et al. (2010) 

 

 

Tidsutnyttjande Tid där arbete utförs Total tid under given 

tidsperiod 

Department for Transport 

(2003); Frazelle (2002); 

Kasilingam (1998) 

Försening Tid som ett fordon är 

försenat 

Total tid under given 

tidsperiod 

Meng (2012); National 

Research Council (2002); 

Weele (2012) 

Transittid Summering av tid för 

förflyttning från start till 

slutdestination 

 Aronovich et al. (2010); 

Kasilingam (1998); Miller 

& Dorée (2008); National 

Research Council (2002) 

Genom att mäta lastnings- och lossningstid kan företag identifiera hur stor andel av tiden som 

i genomsnitt läggs på dessa aktiviteter och jämföra mellan olika chaufförer eller fordon 

(Aronovich et al., 2010). Om tiden för lastning och lossning kan reduceras finns det mer tid till 

att köra till kund. Detta prestationsmått mäter enbart när ett fordon lastar och lossar, inga 

väntetider. Skulle det bli väntetid vid en facilitet eller maskin är detta ett slöseri vilket enligt 

litteraturen benämns som fordonets vändningstid. Denna tid tillför inget värde i transportkedjan 

utan är ett rent slöseri som bör minimeras, däremot går den inte att reducera helt eftersom detta 

skulle påverka andra faktorer så som produktiviteten vid en facilitet eller maskin.  

Det tredje prestationsmåttet, tidutnyttjande, används för att mäta tiden som fordonet tillför 

värde, det vill säga utför någon form av arbete. Här behöver företaget definiera när transporten 

tillför värde och när den inte gör det, exempelvis kan väntetid vid faciliteter eller när fordonet 

kör utan last vara icke-värdeskapande tid (Department for Transport, 2003). Önskvärt är att 

fordonet har så stor del värdeskapande tid som möjligt.  

Ett komplement till det tidigare nämnda kvalitativa prestationsmåttet leveransprecision är att 

mäta förseningar. Detta mått påvisar hur stor del av tiden som ett fordon är försenat (Meng, 
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2012; National Research Council, 2002). På liknande sätt skulle tiden som ett fordon 

ankommer före utsatt tid kunna mätas, något som enligt Aronovich et al. (2010) kan vara lika 

ineffektivt som att komma försent. Det sista måttet är transittid vilket är en summering av tiden 

det tar för ett fordon från start- till slutdestination (Aronovich et al., 2010; Kasilingam, 1998; 

Miller & Dorée, 2008; National Research Council, 2002). I dess enkla form kan det användas 

som kapaciteten vid mätning av exempelvis förseningar.  

4.3.3 Produktivitet 

Dimensionen produktivitet syftar till att undersöka hur väl en specifik resurs används, så som 

fyllnadsgrad av en lastbil eller använd tid av den totala disponibla tiden. En sammanställning 

av olika prestationsmått inom dimensionen presenteras i Tabell 5 nedan (Aronovich et al., 

2010; Frazelle, 2002).  

Tabell 5: Produktiva prestationsmått på utnyttjandegrad enligt litteraturen.  

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Källa 

Antal använda dagar Antal dagar/timmar som 

fordonet är tillgängligt 

Totalt antal dagar/timmar 

under samma period 

Aronovich et al. (2010) 

Utnyttjande av flak Total vikt eller volym 

transporterad 

Teoretisk maximal vikt 

eller maximal volym 

Aronovich et al. (2010); 

Department for Transport 

(2003); Frazelle (2002); 

McKinnon & Edwards 

(2010); National 

Research Council (2002) 

Antal leveranser Antal leveranser eller 

levererad mängd 

Tidsenhet Frazelle (2002) 

Tomkörningar Antal körningar/km/ 

tidsenheter utan last 

Totalt antal körningar/km/ 

tidsenheter 

Department for Transport 

(2003); Frazelle (2002); 

Kasilingam (1998); 

McKinnon & Edwards 

(2010) 

Bränsleförbrukning Bränsleförbrukning i liter 

för en körd sträcka 

Körd sträcka (km) Department for Transport 

(2003) 

Ett fordon är inte tillgängligt alla dagar året om, utan måste genomgå service ibland för att 

kunna hållas i ett gott skick (Aronovich et al., 2010). Det går att mäta antalet dagar som 

fordonet är tillgängligt för transporter och detta önskas ligga högt. Företaget bör sikta på att 

ligga runt cirka 80–95 procent i tillgänglig tid, resterande bör vara disponibelt för 

underhållsarbete och service. 

Genom att mäta utnyttjande av flak kan företaget se hur väl flaket fylls. Beroende på last så 

kommer antingen vikt eller volym vara den begränsande faktorn (Department for Transport, 

2003). Vid styckegods kan företaget försöka optimera lasten för att fylla både vikt och volym, 

något som inte fungerar för bulklast. Frazelle (2002) tar detta prestationsmått vidare och 

definierar det som antal leveranser, vilket syftar till att mäta mängd eller antal leveranser som 

ankommer inom en viss tidsenhet. Till exempel antal ton per timme eller antal lass per timme. 

En tomkörning sker ofta när fordonet ska utföra ett nytt uppdrag eller hämta ett nytt lass 

(Department for Transport, 2003). Under denna tid kör fordonet tomt och tillför inget direkt 

värde. Det är viktigt att företag finner en balans mellan att minimera antal tomkörningar och 
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maximera antal körda vändor på en arbetsdag. Någonting som kan påverkas av huruvida 

fordonet kör med eller utan last är dess bränsleförbrukning och detta är ett prestationsmått som 

Department of Transport (2002) tar upp som en indikator på utnyttjandegrad. Antingen 

bränsleförbrukning per kilometer eller per mil. Det går inte att jämföra alla fordon och 

chaufförer med varandra eftersom detta mått påverkas av faktorer som exempelvis fordonstyp 

och vikt. Prestationsmåttet kan däremot användas för fordon med samma förutsättningar för att 

möjliggöra jämförelse mellan dessa. 

4.3.4 Finansiellt 

De föregående tre dimensionerna av utnyttjandegrad är icke-finansiella perspektiv, men för att 

identifiera kostsamma aktiviteter i processen behövs även ett finansiellt perspektiv (Frazelle, 

2002). Detta är av stor vikt eftersom logistikkostnader har fått en mer betydande roll för ett 

företags finansiella resultat. Exempel på finansiella prestationsmått på utnyttjandegrad är total 

transportkostnad eller kostnad per kilometer. Dessa mått kan kopplas till ett specifikt fordon 

eller chaufför (Aronovich et al., 2010). Viktigt att tänka på gällande de finansiella måtten är att 

företag i många fall har svårt att påverka vissa kostnader, så som bränslepriser och löner. Därav 

behövs en kombination av finansiella och icke-finansiella prestationsmått för att skapa en 

helhetsbild (Frazelle, 2002). I Tabell 6 tas fler exempel på finansiella prestationsmått på 

utnyttjandegrad upp. 

Tabell 6: Finansiella prestationsmått på utnyttjandegrad enligt litteraturen.  

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Källa 

Kostnad per km/volym/ 

vikt 

Total kostnad för 

transporten 

Antal km körda/total vikt 

körd/total volym körd 

Aronovich et al. (2010); 

Frazelle (2002); 

Kasilingam (1998) 

Total transportkostnad Summering av total 

transportkostnad under 

en specifik period 

 Aronovich et al. (2010); 

Frazelle (2002); National 

Research Council (2002) 

Kostnadsöverskridning Kostnad som överskrider 

budget/planering 

Budgeterad/planerad 

kostnad 

Meng (2012); Weele 

(2012) 

Relation mellan 

transportkostnad och 

värde av produkt 

Summering av total 

transportkostnad 

Värde av transporterad 

produkt 

Aronovich et al. (2010) 

Kostnad per km/volym/vikt syftar till att mäta ett specifikt fordon eller chaufför över en 

bestämd tid (Aronovich et al., 2010; Frazelle, 2002; Kasilingam, 1998). Önskvärt är att 

kostnaden per enhet ska vara så låg som möjligt. Med hjälp av denna information går det att 

jämföra liknande fordon eller chaufförer med varandra, och även över regioner. 

Total transportkostnad är inte ett förhållande utav något, utan enbart en summering av den 

totala transportkostnaden där så låg kostnad som möjligt är önskvärt (Aronovich et al., 2010; 

Frazelle, 2002). Även detta prestationsmått kan mätas på fordons-, chaufförs- eller regionnivå 

för att möjliggöra jämförelser samt för att få insikt om de totala kostnaderna. Företag bör även 

mäta andelen som transportkostnaderna överskrider de budgeterade kostnaderna för att få en 

indikation på hur väl kalkylen eller planeringen efterlevs i praktiken (Meng, 2012; Weele, 

2012). Överensstämmer verkligt utfall med kalkyl så kan det ge en indikation på god planering.  
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Slutligen kan relationen mellan transportkostnad och värdet av transporterad produkt mätas 

och ge en indikator på vilka produkter som är mer lönsamma att transportera än andra 

(Aronovich et al., 2010). Detta prestationsmått kan även generera en referenspunkt som visar 

på skillnader mellan att köra större lass på lastbil med släp jämfört med mindre lass på enbart 

lastbil. På detta sätt kan det mest lönsamma alternativet påvisas.  
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5 Empiri 

I detta kapitel redovisas resultatet från studiens datainsamling. De olika avsnitten i empirin 

ligger till grund för analys och berör områdena definition av transportflöden, effektivt utnyttjad 

transport samt förutsättningar och effekter med ett effektivt utnyttjande. Avslutningsvis 

presenteras resultatet från benchmarkingen. 

5.1 Definition av transportflöden 

För att kunna definiera vad en effektivt utnyttjad transport är måste först själva transporten 

definieras. Att det är en förflyttning från punkt A till B, ofta med någon typ av last, är de 

tillfrågade respondenterna inom fallföretaget ense om. Därtill nämner flertalet respondenter att 

transporten är själva tjänsten som utförs, eller det som företaget betalar för.  Lastning och 

lossning anser respondenterna är en del av transporten, vilket är en process som skiljer sig 

mellan asfalttransporter och schakttransporter. Själva lastningen är förhållandevis lik eftersom 

det handlar om att fylla flaket, antingen på ett verk eller med en skopa. Det är vid lossning som 

asfaltbilar har en annan funktion, när de tippar i asfaltläggaren och blir en del av förädlingen. 

Detta medför att själva lossningen blir direkt värdeskapande. För en schakttransport tillför 

lossningen fortfarande värde, men den är inte en del av förädling utan är mer en 

servicefunktion. Under Workshop 1 framkom att transporter bör skiljas åt på beroende på om 

det enbart är en transport till ett projekt eller om transporten faktiskt är en del av 

förädlingsprocessen, så som en asfalttransport. Gällande returtransportern är respondenterna 

oense om detta är en del av transporten eller inte. 

5.2 Effektivt utnyttjad transport 

Från intervjuerna framkom att en störningsfri produktion och ett jämnt flöde är det som 

fallföretaget vill uppnå med sina transporter. Vad gäller transport av asfalt nämner 

Områdeschef 1 att lastbilarna kan ses som ett löpande band och inte enbart en förflyttning av 

massor från punkt A till punkt B. Det absolut viktigaste är, enligt Områdeschef 1, att 

produktionen fungerar och att transporterna ska ”underlätta för produktionen att flyta 

problemfritt”. Det är särskilt viktigt inom asfalt att produktionen flyter på utan störningar, 

eftersom en asfaltläggare bör stå stilla så lite som möjligt, helst inte alls, under stora 

asfalteringar. En effektivt utnyttjad transport ska därmed möjliggöra för ett jämnt flöde utan 

några störningar. Inom ramarna för en störningsfri produktion framkom under intervjuerna 

flera olika faktorer som definierar en effektivt utnyttjad anläggningstransport, vilka är kopplade 

till rörelsemönster, enligt logistikens grunder, samspel med chaufför och outnyttjad transport.  

5.2.1 Rörelsemönster 

Under intervjutillfällena framkom många definitioner på vad en effektivt utnyttjad 

anläggningstransport är för något och många av dessa återkopplar till vad respondenten anser 

att en transport faktiskt är. Respondenterna är ense om att fordonet utnyttjas effektivt när den 

lastar och lossar. Vidare som Kategoriansvarige uttrycker det så är ett effektivt utnyttjande att: 
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 hela tiden köra med någon sorts last på våra transporter 

[och att] hela tiden vara i rörelse med våra transporter, 

förutom självklart när vi lastar och lossar.  

En annan aspekt som dök upp under Workshop 1 gällande utnyttjande och lastbärande fordon 

var att ta med sig returlast i största möjliga mån samt att försöka minimera antalet körsträckor 

om det finns andra alternativ till transporten. Ett exempel på detta är om det går att transportera 

schaktmassor från ett projekt direkt till ett annat, utan att lossa massan på en tipp däremellan. 

Med hänseende till fordonets rörelsemönster är sammanfattningsvis en effektivt utnyttjad 

transport när fordonet lastar, lossar och är lastbärande på rullning. 

5.2.2 Enligt logistikens grunder 

Förutom rörelsemönstret så framkom många definitioner som återkopplar till logistikens 

grunder. Transporten är effektivt utnyttjad om den kommer i rätt tid, till rätt plats, med rätt 

material och med rätt vikt eller volym. Under Workshop 1 framkom att när lastbilen dyker upp 

precis när den ska tippa i asfalttråget, då ankommer den i rätt tid och tillför värde. Denna tid 

kan skilja från planerad ankomsttid, på grund av den dynamiska verksamheten, och det gäller 

därför att lastbilen dyker upp exakt när den behövs i produktion. Vad gäller schakttransporter 

framkom det att tiden inte är lika kritisk som för asfalttransporter, utan det kan i vissa fall 

handla om att ankomma inom ett angivet tidsfönster. Produktionschefen menar däremot att det 

även för schakttransporter handlar om att ankomma och avgå enligt Just-in-time principen. 

Även Områdeschef 1 trycker på vikten av att fordonet ska flytta på sig så fort den är klar på 

arbetsplatsen och lämna plats för nästa. Förutom att ankomma i rätt tid så måste fordonet också 

komma till rätt plats. När lastbilen väl kommer fram så menar Områdeschef 2 att det är viktigt 

att den är rätt utrustad, alltså har rätt typ av flak. Vidare behöver det vara rätt material på 

lastbilen, exempelvis ska asfalttransporter ankomma med rätt typ av asfalt och för 

schakttransporter handlar det om att lossa rätt material på rätt tipp eller deponi. 

När det kommer till rätt vikt eller volym skiljer sig respondenternas svar åt. Vissa uttrycker att 

de efterfrågar fulla lass på fordonen, medan andra pratar om optimala lass. Att lasta fulla lass, 

antingen maximal vikt eller volym, är något som främst nämns när det kommer till utschaktning 

av massor från ett projekt. Vid ett anläggningsprojekt, där det ska lastas ut schaktmassor varje 

dag, så är ett effektivt utnyttjande att använda varje lastbils fulla kapacitet enligt 

Produktionschefen. Det är viktigt att chaufförerna följer rådande lagar och regler och inte kör 

med last som överstiger tillåten kapacitet. Vid andra typer av transporter nämns optimala lass, 

där det är rätt vikt eller volym i enlighet med vad som är beställt. Områdeschef 2 summerar ett 

effektivt utnyttjande för asfalttransporter som att: 

det antal bilar som [lagbasen] har beställt, att de levererar 

det antal ton som de ska göra, med minsta möjliga 

störning. 

Genom att köra rätt antal transporter, med rätt vikt eller volym, på rätt tid och till rätt plats så 

möjliggör det att utfallet kan överensstämma med kalkyl. Detta är något som både 

Kategoriansvarige och Områdeschef 2 ser som väl utnyttjade anläggningstransporter. 
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5.2.3 Samspel med chaufför 

Hur väl en transport anses vara effektivt utnyttjad beror på chauffören som kör fordonet. En 

del av detta är att chauffören hela tiden kan uppdatera var lastbilen befinner sig, antingen via 

digitala verktyg eller via telefon. Detta för att produktionen ska kunna planera och parera om 

så behövs. En annan del är förtroendet mellan chaufförer och produktion. Detta har 

framkommit som en viktig aspekt, speciellt inom asfalttransporter där det ofta är samma 

chaufförer som kör. Områdeschef 2, Kategoriansvarige och Lagbas 1 pratar även om hur viktigt 

det är med ett engagemang från chaufförerna, eftersom det underlättar för produktion när alla 

hjälps åt som ett lag. Från fallföretagets perspektiv är det viktigt att kunna erbjuda chaufförerna 

fulla arbetsdagar, något som inte alltid fungerar för asfalttransporter idag på grund av ett högt 

tryck på förmiddagen som sedan minskar under dagen, vilket resulterat i halvdagar för vissa 

chaufförer. Fulla arbetsdagar är även något som de båda leverantörerna nämner är önskvärt, 

tillsammans med en jämn beläggning året runt. 

5.2.4 Outnyttjad transport 

När det kommer till en outnyttjad transport återkommer tid som en aspekt av detta. Mer 

specifikt handlar det om stillastående tid och väntetid. Det kan exempelvis uppstå kö i väntan 

på att bli lastad, vilket leder till att fordonet blir ståendes. Just stillestånd är något som 

återkommit i svaren från de flesta respondenter som outnyttjad tid. En annan parameter av tiden 

är att ett fordon avropas före den behövs och därav blir ståendes på morgonen, något som 

Projektchefen anser är det största problemet för schakttransporter idag, men samtidigt lätt 

åtgärdat. Lastbilarna ska beställas när de behövs i produktionen och inte när arbetsdagen startar.  

Det är inte enbart tid som ses som en aspekt av en outnyttjad transport, utan även när enstaka 

körningar ges till leverantören som inte uppfyller en hel arbetsdag. Detta är något som 

framkommit fram både från Lagbas 1 och de två leverantörerna. Vid sådana tillfällen kan det 

hända att en chaufför endast får tre till fyra timmars arbetstid på en dag. Enligt Projektchefen 

kan detta innebära att många leverantörer väljer att köra annat eller för andra entreprenörer för 

att få sin verksamhet att gå runt. En annan aspekt av utnyttjandet av arbetsdagen är om det blir 

regn och asfalttransporter får ställas in. Beroende på avtal så debiteras vissa av de avropade 

bilarna för ett visst antal timmar, men det är inte alltid som det finns buffertjobb och bilarna 

blir outnyttjade istället för att köra exempelvis schaktmassor. 

Att fordon beställs innan de behövs eller att leverantörerna får korta arbetsdagar kan bero på 

beställningsmönstret av transporterna. Projektchefen nämner att transporterna ibland kan 

beställas på slentrian och Kategoriansvarig menar att en beställd bil som inte används är 

outnyttjad. På motsvarande sätt, enligt Områdeschef 2, sänks kapaciteten i produktion när det 

saknas en lastbil på arbetsplatsen. En transport är således outnyttjad både när det finns en 

överkapacitet och en underkapacitet av lastbilar. Att det saknas resurser kan bero på både 

interna och externa faktorer. Även om rätt antal lastbilar beställs så är det inte säkert att 

samtliga finns tillgängliga, eller så kan det ha inträffat något på vägen som gör så att en eller 

flera lastbilar uteblir. På grund av det begränsade antalet resurser och den kortsiktiga 

planeringen så beställs ofta flera extrabilar för att säkra upp för sin egen del inom ett projekt 
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eller läggarlag. Detta är något som Skanska betalar för utan att det åskådliggörs, vilket även 

kom fram under Workshop 1.  

Slutligen anses tomtransporter vara ett problem inom både inköp, produktion samt hos 

leverantörerna. Med tomtransport menas att transporterna går utan last, vilket kan uppkomma 

när de inte utnyttjas åt båda håll, utan att fordonen i vissa fall enbart kör last åt ett håll och kör 

tomma tillbaka. Vad gäller asfalttransport så finns det restriktioner på vad som kan köras i 

retur, på grund av flakets värme efter tippning av asfalt samt att flaket är känsligt för vissa 

material som kan skada flaket. Det är således inte alltid möjligt att ta med last i retur och i vissa 

fall är det heller inte önskvärt, exempelvis när det är en stor asfaltläggning och det viktigaste 

är att köra ut asfalt från verk till läggarlag. 

5.3 Förutsättningar för en effektivt utnyttjad transport 

För att kunna utnyttja transporterna så effektivt som möjligt finns det en del förutsättningar 

som måste uppfyllas. Dessa förutsättningar, som framkommit under intervjuerna, presenteras 

mer i detalj i följande avsnitt. 

5.3.1 Projekten i fokus 

En förutsättning som framkom under flera intervjutillfällen var intern styrning. Många 

respondenter är överens om att det är projekten som är centrala inom verksamheten och de som 

måste fungera framgångsrikt. Projektchefen påpekar att det är fallföretaget som äger projekten 

och att det åligger dem att planera och styra verksamheten och transporterna utifrån projekten. 

Lastbilarna är som Områdeschef 1 uttrycker det ”vårt löpande band för att vi ska kunna 

producera”. Samtidigt gäller det att hela kedjan fungerar, något som kräver att fallföretaget 

planerar transporterna väl. 

5.3.2 Planering 

Under intervjuerna har det framkommit att planeringen ibland kan vara bristfällig och att det 

finns utvecklingsmöjligheter i hur produktion och transportflöde planeras. När det kommer till 

planering nämner flertalet respondenter en gemensam resursplanering, där planeringen ser till 

mer än bara ett projekt eller verksamhetsområde. På detta sätt går det att skapa synergieffekter 

eftersom det möjliggör ett effektivare utnyttjande av transporterna. Kategoriansvarige nämner 

att ”rätt planering från början”, med fokus på rätt antal resurser och hur dessa används, är 

kritiskt för att lyckas. Något som Projektchefen håller med om och menar att om företaget 

planerar rätt från början, utan att ta in för många resurser, så kan detta gynna hela branschen 

på grund av att det idag är brist på chaufförer. Utöver att samordna transporter mellan projekt 

nämns att det är fördelaktigt att förbereda buffertarbeten ifall att något oförutsett inträffar, så 

som regn eller stopp vid ett asfaltverk. Genom att ha dessa arbeten redo går det att sysselsätta 

redan avropade bilar, istället för att betala en eventuell minimiavgift och inte få något arbete 

utfört. Detta är något som styrks av de två leverantörerna, som efterfrågar just sådana 

buffertarbeten samt ser fördelar med samordning mellan projekt och verksamhetsområden. 
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5.3.3 Inköp 

Förutom planering så är inköp en förutsättning för att transporterna ska kunna utnyttjas 

effektivt. Idag har Skanska ramavtal med många av sina leverantörer och enligt Områdeschef 

1 är ramavtalsstrukturen något som fungerar bra. I avtalen är ramar och villkor definierade som 

till exempel prisbild, säkerhet och arbetsmiljö vilket möjliggör ett effektivt samarbete mellan 

företaget och leverantörerna. Därtill nämner Inköpsledaren att fokus inom ett inköpsperspektiv 

många gånger ligger på prisbesparingar, men att det borde ligga på kostnadsbesparingar. Det 

måste finnas en balans mellan inköp och produktion; det ska vara ett bra pris men även en bra 

produktivitetslösning. Kategoriansvarige menar att vi måste se till värdet vi betalar för och 

Områdeschef 1 vidareutvecklar det med att säga att det är en sak vad företaget betalar för och 

en annan vad de får ut av det. Områdeschef 2 samt de två lagbasarna styrker vikten av att betala 

rätt, och inte alltid billigast, på grund av det värde som en engagerad chaufför bidrar med. Det 

finns mycket pengar att tjäna vid en effektiv och smidig produktion som flyter på störningsfritt. 

5.3.4 Uppföljning och mätning 

Ett sätt att kontrollera och analysera anläggningstransporterna är genom uppföljning och 

mätning, något som bland annat Kategoriansvarige och Inköpsledaren anser vara fördelaktigt 

eftersom det ger ett analysunderlag och en referenspunkt för jämförelse. Idag bygger delar av 

uppföljningen kring transporter på en känsla eller uppfattning vilket innebär att det inte alltid 

finns så mycket att ta avstamp ifrån. Det finns därmed ett behov av att ta fram ett 

analysunderlag för att identifiera förbättringspotentialer samt för att ta med sig lärdomar in till 

framtida projekt. Därtill kan mätning även bidra till ett bättre samarbete med leverantörerna 

där gemensamma lösningar kan identifieras. Enligt Projektchefen är det av stor vikt att knyta 

an till projekten eftersom det är i projekten som kärnverksamheten bedrivs. Det är således 

nödvändigt att mäta utifrån projekten och hålla kontrollen inom den egna verksamheten för att 

kunna dra viktiga lärdomar. Vid mätning bör fokus ligga på likheterna för de olika 

transportflödena och projekten, då detta möjliggör jämförelse mellan dessa med hjälp av 

mätningar. Inköpsledaren trycker på vikten av att mätningarna måste vara enkla, oberoende av 

vad som mäts, annars kommer de inte att realiseras i praktiken. Områdeschef 1 tillägger att det 

måste finnas en tydlig tanke bakom mätningen och vad den ska användas till. 

Jag tror att det finns en otrolig förbättringspotential, men 

att man måste ha någon form av analysunderlag. Har 

man något underlag så kan man egentligen i varje projekt 

bygga upp någon form av förbättringssnurra. 

– Inköpsledare 

En förutsättning som många ser för att kunna följa upp eller mäta transporterna är 

användningen av digitala verktyg. I region Skåne är detta redan implementerat och där mäts 

idag ankomst- och avgångstider vid asfaltverket. Det är också möjligt att följa upp hur många 

timmar en lastbil har kört samt om den uteblir, exempelvis på grund av punktering, något som 

Områdeschef 2 anser vara fördelaktigt. En annan viktig aspekt med mätning är att det kan 

användas för att kommunicera både inom och utanför företaget. 
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5.3.5 Kommunikation och samarbete 

Kommunikation av planering till anställda och leverantörer anser flertalet respondenter är 

kritiskt. Projektchefen anser att god kommunikation med leverantörer skulle möjliggöra att 

företaget får de lastbilar som de faktiskt behöver. Kommunikation mellan projekt möjliggör 

även samordning av transporterna. Det är viktigt att kommunikation sker åt båda riktningar, till 

exempel att chauffören kan kommunicera om någonting har inträffat och att lastbilen därmed 

uteblir. 

Kommunikationen tillsammans med samarbete är något som Projektchefen nämner som 

värdefullt. Dels samarbete mellan projekt och verksamhetsområden, men även med 

leverantörer. Både Inköpsledaren och Leverantör B nämner att optimering tillsammans behövs 

för att finna gemensamma lösningar som bägge parter vinner på. Enligt Kategoriansvarig är 

det just delaktighet som gör skillnad till det bättre. Under intervjuerna har planering, mätning, 

kommunikation och samarbete återkommit som viktiga aspekter kopplat till utnyttjandegrad, 

något som styrker vikten av dessa aspekter. 

5.4 Effekter med prestationsmätning 

När det kommer till potentiella vinningar av att mäta utnyttjandegrad tror flertalet respondenter 

på ekonomiska besparingar. Det ska handla om en sänkt totalkostnad, och inte en prisbesparing, 

enligt Inköpsledaren samt Områdeschef 1 och 2. Inköpsledaren tror att pengar finns att tjäna 

genom effektivisering och inte genom sänkt timpris. Områdeschef 2 stärker detta med att säga 

att du kan bränna åkaren en gång, sedan kommer åkaren inte tillbaka. Att mäta utnyttjandegrad 

kan ge ett incitament till inköp och leverantörerna att använda en differentierad debiteringstaxa. 

I sådana fall kan den som kör mer effektivt få bättre betalt, något som Leverantör A anser är 

vettigt och Områdeschef 2 tror kan bidra till mer engagerade chaufförer. På det sättet skulle 

företagen kunna tjäna pengar tillsammans. 

Genom att mäta utnyttjandegrad ser Kategoriansvarige och Inköpsledaren en fördel med att 

fallföretaget får en referenspunkt. Denna kan sedan följas över tid för att se om företaget 

förbättras eller inte och förhoppningsvis därmed bidra till förbättring. Det skulle även 

möjliggöra jämförelse mellan projekt för att se var någonstans de har utnyttjat transporterna 

bäst och försöka finna anledningen till varför. Mätningarna kan ge en mer direkt 

förbättringspotential genom att det går att vidta snabbare åtgärder om verkligheten 

differentierar från kalkylen. Därav ses möjligheten att bättre hålla kalkylen. 

Enligt Produktionschefen skulle mätning kunna bidra till en bättre förståelse på hur 

transporterna utnyttjas och därav ges möjligheten att utnyttja transporterna maximalt. Att öka 

kapaciteten på transporterna är något som Områdeschef 2 tror skulle öka kapaciteten även på 

läggarlagen. Att effektivisera och styra transporterna är något som Inköpsledaren tror kan bidra 

till både arbetsglädje och mindre stress hos de anställda.  

När det kommer till utmaningar med att mäta utnyttjandegrad så anser Inköpsledaren att 

prestationsmåtten måste vara enkla att uppdatera och följa upp, annars kommer det inte att bli 

gjort. Implementeringsmässigt kan det vara problematiskt eftersom det är en ganska 

konservativ bransch där det finns förbättringspotential gällande förändringsbenägenheten. Den 
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åldrande chaufförskåren kan även det vara en utmaning, eftersom mätning med digitala verktyg 

kan anses vara svårt och de kan sakna förståelse för hur de ska göra. Områdeschef 2 tillägger 

att det kan vara svårt att säkerställa att effektiviseringen påverkar totalkostnaden och inte 

inköpspriset, samt hur leverantörerna ska tjäna på det. 

5.5 Benchmarking 

Utöver datainsamling i form av intervjuer genomfördes benchmarking gentemot det interna 

affärsområdet Betong samt det externa företaget Lantmännen Lantbruk för att erhålla ett 

bredare perspektiv. I flöjande två avsnitt presenteras först en kort verksamhetsbeskrivning följt 

av resultatet från benchmarkingen. 

5.5.1 Ett exempel från Betong 

Betong är ett affärsområde som erbjuder tjänster i projekt inom rådgivning, betongpumpning 

och mobila betongfabriker. Vidare erbjuds en mängd olika betongprodukter som tillverkas i de 

strategiskt placerade fabrikerna runt om i landet för att minimera transportsträckorna. Ett stort 

fokus ligger på att hitta innovativa och kostnadseffektiva helhetslösningar för det specifika 

projektet tillsammans med kunden, och vänder sig till både företagskunder och privatpersoner. 

Exempel på referensprojekt som Betong har arbetat med är Åparken skatepark i Sundsvall och 

Akademiska sjukhuset i Uppsala. (https://www.skanska.se/) 

Betong har till skillnad från asfalt- och schakttransporter andra avtal för sina transporter och 

förlitar sig på ett fåtal utvalda leverantörer med kontrakt som sträcker sig över flera år. De 

upphandlade betongbilarna styrs genom en intern transportkoordinering vilket möjliggör 

koordinering mellan olika projekt. För styrning använder de sig av ett digitalt verktyg där de 

kan se exempelvis vilka uppdrag en viss bil har samt dess faktiska position. De kan även plocka 

ut data i efterhand som exempelvis aktiv körtid på en bil, antal körda lass samt faktiska tider 

jämfört med planerade tider. Betongbilarna är inte projektspecifika och kan byta både vilket 

projekt de servar samt vilken betongfabrik de kör till. 

En betongtransport avser transport från att fordonet lastar på betongfabriken, åker ut till kund 

och lossar, till att den kommer tillbaka till betongfabriken igen för att lasta på nytt. Det är denna 

tid som anses vara värdeskapande för transporterna. Väntetid på betongfabriken är icke-

värdeskapande tid. Inom Betong så är transporten en del av produktionskedjan och en del av 

den tjänst som erbjuds till kund. På grund av att betongbilarna endast kan ta en typ av last så 

är det svårt att hitta alternativa returtransporter. 

Inom Betong har mätetal arbetats fram, vilka har sitt ursprung i affärsplanen för att säkra 

marknadsandelar. Mätetalen har sitt fokus inom två huvudområden: leveransprecision och 

utnyttjande av betongbilar. Transporterna ska komma inom rätt tid och utnyttjandegraden, 

vilket avser antal lass per dag, ska nå upp till ett definierat mål om ett visst antal lass per dag. 

Dessa mätetal följs upp kontinuerligt av ansvarig person och vid avvikelser kan de jämföras 

med exempelvis aktiv körtid, som också mäts. En avvikelse i utnyttjandegrad kan exempelvis 

bero på att transportsträckan varit lång vilket resulterat i färre antal lass under en dag. Att 

komma i rätt tid innebär att lastbilen ska ankomma inom ett specifikt tidsfönster, ett mål som 

kan vara komplicerat inom storstadsområden med tung rusningstrafik. Precis som för asfalt så 
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kan betongproduktens kvalitet påverkas av yttre faktorer och därmed vill Betong i framtiden 

även mäta kvaliteten på betongen vid leverans till kund. 

5.5.2 Ett exempel från Lantmännen Lantbruk  

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, 

bioenergi och livsmedel. Organisationen växte fram under 1800-talet med syfte att samordna 

utbud och transporter från de svenska lantbrukarna till de växande städerna. Idag ägs och styrs 

Lantmännen gemensamt av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och bedriver 

verksamhet i ett 20-tal olika länder. Lantmännens vision är att leda förädlingen av åkermarkens 

resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt för morgondagens lantbruk. 

(https://lantmannen.com/) 

Lantmännen Lantbruk, som är en del av Lantmännenkoncernen, utvecklar och erbjuder 

produkter och tjänster för växtodling samt spannmåls- och animalieproduktion. Division 

Lantbruk har sin huvudbas i Sverige men har även en stark position utomlands genom 

internationella samarbetsavtal. De två primära kundgrupperna inom divisionen är lantbrukare 

samt industrikunder (till exempel kvarnar, malt- och etanolproduktion). 

Varje år köper Lantmännen Lantbruk in transporter för cirka 860 miljoner kronor vilket 

omfattar cirka 480 000 orderrader och 200 000 sändningar. Transporterna som köps in är 

främst bulk- och flaktransporter från nio direktavtalade leverantörer runt om i landet. 

Transportörerna är indelade i olika geografiska områden där leverantören är ansvarig för 

samtliga transporter inom det tilldelade området. Det finns tre huvudtransportflöden för vilka 

transporter köps in: in-, mellan- och uttransport. Intransport avser transport av inköpt spannmål 

från lantbrukare samt andra råvaror och förnödenheter till Lantmännens anläggningar eller 

kunder. Mellantransport avser transport mellan en anläggning i området till en annan. Slutligen 

innebär uttransport transport av varor från någon av Lantmännens anläggningar till kunder i 

området. Lantbrukstransporter anses generellt vara transport av lågvärdesgods vilket innebär 

att de stora volymer som transporteras i sig inte är värda så mycket. Detta leder till att 

transportkostnaden utgör en stor del av lantbruksprodukternas totalkostnad. 

Förutom att Lantmännen Lantbruk har överlåtit själva transportutförandet till sina leverantörer 

så ligger även transportplaneringen helt hos de kontrakterade transportörerna. Lantmännen 

Lantbruk är själva ansvariga för varuflödesplaneringen men outsourcar transportplaneringen 

till sina leverantörer som kan styra transporterna och kombinera flöden för att uppnå fullt 

resursutnyttjande. Tidigare hade de egna trafik- och transportledare som planerade 

transporterna och skickade ut transportplaneringen till leverantörerna. Idag skickar 

Lantmännen Lantbruk endast en order till leverantören där datum för leverans och saldo 

framkommer. Leverantören är sedan själv ansvarig för transportplaneringen och skickar 

tillbaka en resultatplanering med en eller flera orderrader som ska levereras med samma lass. 

Slutligen utför leverantören transport enligt planering och aviserar kund vid leverans. På så sätt 

köper Lantmännen Lantbruk transporttjänsten som en helhetslösning, från planering till 

utförande. För att detta ska fungera är det viktigt med ett långsiktigt samarbete för att bibehålla 

kontrollen som annars lätt kan gå förlorad vid outsourcing. Integration mellan Lantmännen 

Lantbruk och leverantörerna sker via Lantmännens egna IT-system som sköter all 
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kommunikation och integration med respektive transportör. Därtill har varje leverantör sitt 

egna transportplaneringsystem i vilket de planerar sina transporter. 

När det kommer till ett effektivt utnyttjande av transporterna som Lantmännen Lantbruk köper 

handlar det framförallt om att köra så få tomma kilometer som möjligt, det vill säga transporter 

helt utan någon last. Det innebär även att leverera det som kunden vill ha, när kunden vill ha 

det. För att säkerställa detta mäter Lantmännen Lantbruk leveransprecision gentemot kund, det 

vill säga förmågan att leverera som det är sagt. I leveransprecisionen ingår det dels att följa upp 

om leverans skedde inom det tänkta leveransfönstret men även om leverans till kund skedde 

på aviserad leveransdag. Det åligger transportörerna själva att mäta på fordonsnivå, exempelvis 

kostnad för varje bil eller bränsleförbrukning.  

En utmaning som finns kopplat till transporterna är att uppnå ett jämnt utnyttjande över året på 

grund av säsongsvariationerna i kundernas behov. För att komma till bukt med problemet 

tilldelas leverantörerna ett leveransfönster inom vilket leverans till kund bör ske (exempelvis 

en månad). Dessutom lämnas prognoser för kommande transportbehov och kontinuerliga 

avstämningsmöten hålls för att stämma av transportvolymer. Slutligen erbjuds en högre taxa 

till leverantörerna under högsäsong för att få tillgång till mer kapacitet. Leverantörerna hjälper 

även varandra med att distribuera flöden och kapaciteter mellan sig för att klara det totala 

behovet som Lantmännen Lantbruk har. 
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6 Analys 

Detta kapitel redogör för studiens analys där insamlad empiri jämförs för att hitta eventuella 

likheter och olikheter. Därtill utvärderas empirin i relation till studerad litteratur. Varje avsnitt 

i analysen avser att besvara en av studiens tre forskningsfrågor.    

6.1 Effektivt utnyttjad transport 

Studiens första frågeställning avser att undersöka hur en entreprenör definierar en effektivt 

utnyttjad anläggningstransport. För att besvara frågeställningen och kartlägga vilka definitioner 

som finns så har framtagen empiri om en effektivt utnyttjad transport kategoriserats. Detta har 

gjorts genom att sammanställa åsikter från empirin, både internt och externt, och kategoriserat 

dessa för att identifiera gemensamma benämningar för att definiera en effektivt utnyttjad 

transport, se Tabell 7. I tabellen framgår även vilka definitioner som dykt upp mer frekvent i 

empirin och som har nämnts av flertalet olika respondenter. 

Tabell 7: Gemensamma benämningar för definitioner av en effektivt utnyttjad anläggningstransport.  

Åsikter från empiri  Gemensam benämning Källa 

Rätt tid, när den behövs, enligt planering, Just-in-

time, ej avropas innan fordonet behövs, 

leveransprecision, specifikt tidsfönster, 

leveransfönster 

→ 

Leveransprecision Betong, Lantmännen, 

Skanska 

Rätt material → Rätt material Skanska 

Fulla lass, optimala lass, vad som är beställt, ej över 

tillåten kapacitet 
→ 

Rätt mängd Skanska 

Ej avropa för många, avropas för få sänks 

kapaciteten 
→ 

Rätt antal bilar Skanska 

Rätt utrustad, rätt flak → Rätt utrustning Skanska 

Fulla arbetsdagar, beläggning året runt, ej skicka 

hem tidigt, ej enstaka lass, aktiv körtid, utringd men 

inget uppdrag, beställd bil används ej 

→ 

Sysselsättning Betong, Leverantör 

A, Leverantör B, 

Skanska 

Lastning, lossning, lastbärande, ej tomtransporter, 

minimera tomma kilometer 
→ 

Lastbärande fordon Lantmännen, 

Skanska 

Fordon på rullning, ej stillastående, ej väntetid, från 

lastning tills att fordonet är redo för nästa lass, ej 

väntetid vid betongfabrik 

→ 

Fordon i rörelse Betong, Skanska 

Totalkostnad, inte prisbesparingar, 

kostnadsbesparingar, betala rätt inte billigast, tjäna 

pengar tillsammans 

→ 

Totalkostnad Leverantör B, 

Skanska 

Utfall överensstämmer med kalkyl → Kalkyl Skanska 

Minimera antalet körsträckor, miljöpåverkan 
→ 

Ruttplanering Leverantör B, 

Skanska 

Antal lass per dag → Antal lass Betong 

Förtroende, förmedla position, engagemang, som 

ett lag 
→ 

Engagerade chaufförer Skanska 

Vidare har benämningarna för definitioner av en effektivt utnyttjad transport delats in i de från 

teorin funna dimensionerna kvalitet, tid, produktivitet och finansiellt (Aronovich et al., 2010; 

Frazelle, 2002). Dessa presenteras i Tabell 8 nedan tillsammans med definitionen om vad 

respektive benämning innebär. Kvalitet syftar till hur väl en specifik uppgift genomförs, tid 
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handlar om att identifiera aktiviteter där tid kan sparas, produktivitet till hur väl en specifik 

resurs används och finansiellt att identifiera kostsamma aktiviteter i processen. Efter tabellen 

följer en vidare analys kring indelningen i de olika dimensionerna.  

Tabell 8: Definitioner av en effektivt utnyttjad anläggningstransport med avseende på de fyra dimensionerna.  

Dimension Benämning Definition av en effektivt utnyttjad anläggningstransport 

Kvalitet 

 

Leveransprecision Leverans sker inom angivet tidsfönster 

Rätt material Det material som är beställt lastas eller lossas 

Rätt mängd Den vikt eller volym som är beställd lastas eller lossas 

Tid Fordon i rörelse Fordonet rullar på väg eller arbetsplats 

Produktivitet 

 

Rätt antal bilar De fordon som är beställda används 

Rätt utrustning Fordonet är utrustat med rätt typ av flak, antingen med eller 

utan släp 

Sysselsättning Fordonet är sysselsatt under arbetsdagen 

Lastbärande fordon Fordonet lastar, lossar eller har last ombord 

Ruttplanering Fordonet kör optimala rutter 

Antal lass Fordonet kör maximalt antal vändor på en arbetsdag 

Finansiellt 

 

Totalkostnad Inköp sker med hänsyn till totalkostnad och inte inköpspris 

Kalkyl Verkligheten överensstämmer med planerad kalkyl (monetär) 

Fristående Engagerade chaufförer Chauffören visar engagemang och delaktighet gentemot 

produktion 

Leveransprecision, rätt material och rätt mängd anses tillhöra den kvalitativa dimensionen 

eftersom de ger en indikation på hur väl uppgiften utförs utifrån vad som är beställt. Vidare 

överensstämmer dessa till stor del med de kvalitativa prestationsmått för utnyttjandegrad som 

litteraturen tar upp (Aronovich et al., 2010; Department for Transport, 2003; Frazelle, 2002; 

Kasilingam, 1998; National Research Council, 2002). När det kommer till aktiviteter där tid 

kan sparas så faller definitionen fordon i rörelse in, eftersom den täcker tiden som fordonet 

används samt minimering av stillestånd och väntetid som även är exempel på utnyttjandegrad 

enligt litteraturen. 

Flest definitioner på en effektivt utnyttjad transport har framkommit inom dimensionen 

produktivitet, som avser hur väl en resurs används. Att beställa rätt antal fordon eller fordon 

med rätt utrustning påverkar hur väl dessa kan användas. Sysselsättning liknar det mått som 

återfinns i litteraturen som ser till antal använda dagar och hamnar därav också under 

produktivitet (Aronovich et al., 2010). Även lastbärande fordon och antal lass återfinns med 

liknande definitioner i litteraturen. Gällande ruttplanering är det inte självklart inom vilket 

perspektiv den hamnar, men eftersom kostnaden beror till stor del av priset på bränsle kan det 

finansiella perspektivet vara missvisande. Att fordonet kör optimala rutter anses vara ett bra 

utnyttjande av en resurs därför hamnar ruttplanering under dimensionen produktivitet. 

När det kommer till definitioner där det går att identifiera kostsamma aktiviteter anses 

totalkostnad och kalkyl falla in. Dels tar Aronovich et al. (2010), Frazelle (2002) och National 

Research Council (2002) upp totalkostnaden som ett finansiellt prestationsmått på 

utnyttjandegrad, medan Meng (2012) tar upp budgetöverskridning vilket överensstämmer med 

definitionen från fallföretaget om att hålla kalkylen. Engagerade chaufförer är den definition 

på utnyttjandegrad som inte passar in i någon av de fyra dimensionerna. På sitt sätt kan den 
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bidra till alla fyra, då en engagerad chaufför både kan bidra till god kvalitet, spara tid, användas 

väl samt spara pengar. Den lämnas som en fristående definition och kommer inte att tas med 

vidare på grund av att detta är något som fallföretaget inte direkt kan påverka genom att mäta. 

Det är en subjektiv bedömning och kan därav inte kvantifieras med ett prestationsmått för 

utnyttjandegrad. Detta överensstämmer med litteraturen som säger att transport är en tjänst 

(Frazelle, 2002; Kasilingam, 1998) och att hur den upplevs och levereras beror på vem som 

utför den (Weele, 2012). 

6.2 Relevanta prestationsmått  

Enligt empirin finns det potential till förbättring inom flertalet områden kopplat till 

anläggningstransporter och möjligheterna till ett effektivare utnyttjande är många. För att 

kunna förbättra processer eller aktiviteter i försörjningskedjan så krävs det uppföljning med 

relevanta mätetal, något som Kasilingam (1998) anser är av stor vikt för att kunna lyckas. 

Däremot gäller det att inte endast mäta för mätandets skull utan det krävs ett definierat syfte 

med mätningarna för att det ska leda någonstans (Behn, 2003). Det är först efter att syftet har 

definierats som relevanta mätetal kan tas fram. I empirin har behovet av uppföljning och 

mätning av utnyttjandegrad identifierats för att kunna hitta förbättringspotentialer som på sikt 

kan leda till ett effektivare utnyttjande. Vilket är i enlighet med fallföretagets fokusområde 

Operationell effektivitet som syftar till att uppnå ständiga förbättringar och effektivare 

resursutnyttjanden. Att strategi och mätningar är sammanlänkade med varandra menar 

Franceschini et al. (2007) är avgörande för att åstadkomma meningsfullhet och värde i 

praktiken. Andra syften med att mäta enligt fallföretaget, förutom att förbättra utnyttjandet, är 

att kunna kontrollera, analysera och jämföra transporterna, något som Franceschini et al. (2007) 

menar är stora fördelar med att mäta prestationer. Behn (2003) menar att dessa är underliggande 

syften som bidrar till att uppnå det högre syftet: att förbättra prestationer. 

Studiens andra frågeställning avser att besvara vilka relevanta prestationsmått som finns för att 

mäta utnyttjandegrad av anläggningstransporter. I nästkommande avsnitt redogörs de för 

studien relevanta prestationsmått med avseende på dimensionerna kvalitet, tid, produktivitet 

och finansiellt. Definitionerna av ett effektivt utnyttjande från föregående avsnitt ligger till 

grund för att ta fram prestationsmått som anses vara relevanta. Avvägandet mellan vilka 

prestationsmått som anses vara relevanta eller inte grundas i det primära syftet med att mäta 

utnyttjandegrad som framkommit i empirin, nämligen att förbättra utnyttjandet av 

anläggningstransporter. 

6.2.1 Kvalitet 

När det kommer till den kvalitativa dimension så överensstämmer definitionerna av en effektivt 

utnyttjad transport väl med de definitioner, med tillhörande prestationsmått, som framkommit 

i litteraturen. De kvalitativa prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad av 

anläggningstransporter som anses relevanta, med syftet att förbättra utnyttjandet, presenteras i 

Tabell 9. Efter tabellen följer en analys kring varför dessa mått anses relevanta och även varför 

de som inte finns med har valts bort. 
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Tabell 9: Relevanta prestationsmått inom dimensionen kvalitet. 

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Källa 

Leveransprecision Antal leveranser som 

kommer inom angivet 

tidsfönster 

Totalt antal leveranser Aronovich et al. (2010); 

Betong; Department for 

Transport (2003); 

Frazelle (2002); 

Kasilingam (1998); 

Lantmännen; National 

Research Council (2002); 

Skanska; Weele (2012) 

Rätt mängd  Antal leveranser av rätt 

vikt 

Totalt antal leveranser Aronovich et al. (2010); 

Skanska; Weele (2012) 

Leveransprecision är något som återkommer i både empiri och teori, likaså rätt mängd. Det 

som skiljer sig är att rätt material på arbetsplats har framkommit från fallföretaget medan 

litteraturen pratar om rätt kvalitet. Till skillnad från rätt kvalitet så kan rätt material antas bero 

på andra faktorer än just transporten, så som hantering vid ett anläggningsprojekt. Inget av 

dessa två områden har framkommit som ett problem hos fallföretaget och det är därav inte 

nödvändigt att ta fram prestationsmått för att förbättra utnyttjandegraden. 

Det anses vara relevant att ta fram prestationsmått för leveransprecision. Från fallföretaget har 

det framkommit som kritiskt att det alltid är ett kontinuerligt flöde i produktionen och att 

fordonen behöver infinna sig i rätt tid. Däremot saknas idag en definition på vad ”rätt tid” är, 

och från fallföretaget nämns istället när fordonet behövs eller ett exakt klockslag. Enligt 

litteraturen så är leveransprecision när leverans sker inom ett angivet tidsfönster (Aronovich et 

al., 2010; Department for Transport, 2003; Frazelle, 2002; Kasilingam, 1998; National 

Research Council, 2002). På samma sätt mäter även Betong och Lantmännen leveransprecision 

hos kund inom angivna tidsfönster. Det skiljer sig från mätning för asfalttransport som idag, 

där digitala verktyg är implementerade, enbart mäter att fordonen är vid asfaltverket vid 

angiven starttid och inte vid asfaltläggaren. För V&A och schakttransport är digitala verktyg 

ännu inte implementerade och mätningar gällande leveransprecision görs inte idag. Från flera 

intervjutillfällen har det framkommit att det vid asfalttransporter hade varit fördelaktigt att mäta 

ankomst- och avgångstid i förhållande till asfaltläggaren. Av många anses läggaren vara 

slutkunden för själva transportbeställningen, men även en flaskhals i processen som aldrig bör 

stå stilla. Motsvarande kan leveransprecision för schakttransporter vid exempelvis en 

grävmaskin vara av intresse att mäta vid ett väg- och anläggningsprojekt. 

När det kommer till rätt mängd som levereras så återkopplar det till både litteraturen och vad 

fallföretaget själva anser är rätt mängd. Vad som anses vara rätt mängd skiljer sig inom 

fallföretaget där respondenterna nämner både fulla lass och optimala lass. I teorin pratar de om 

att det levereras rätt vikt eller volym (Aronovich et al., 2010) där rätt kan antas vara det som är 

beställt. Därav är optimala lass eller rätt mängd bättre ordval. Det har framkommit att just 

leverans av rätt vikt, då både asfalt och schaktmassor mäts i vikt, kan vara ett problem, eftersom 

vissa chaufförer är rädda för övervikt och därmed lastar några procent under beställd vikt. Gör 

tillräckligt många fordon detta behövs det snart extra resurser för att få fram eller forsla bort 

materialet. Detta prestationsmått är av den anledningen relevant för att förbättra fyllnadsgraden 

av fordonet, samtidigt som det kan användas för att följa upp att det inte lastas för tungt.   
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6.2.2 Tid 

I Tabell 10 nedan presenteras en sammanställning av de prestationsmått som anses vara 

relevanta för att förbättra utnyttjandet av transporterna med avseende på tid. Efter tabellen 

följer vidare analys. 

Tabell 10: Relevanta prestationsmått inom dimensionen tid. 

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Källa 

Fordonets 

vändningstid 

Tid som ett fordon 

spenderar stillastående 

vid en facilitet/maskin/ 

projekt 

Total tid under en given 

period 

Aronovich et al. (2010); 

Betong; Skanska 

Tidsutnyttjande Tid där arbete utförs (tid 

för lastning, lossning och 

lastbärande fordon) 

Total tid under en given 

period 

Betong; Department for 

Transport (2003); 

Frazelle (2002); 

Kasilingam (1998); 

Skanska 

Avvikelser i tid Tid som ett fordon 

kommer för sent/för tidigt 

Total tid under en given 

period 

Meng (2012); National 

Research Council (2002); 

Skanska; Weele (2012) 

En definition av effektivt utnyttjande enligt fallföretaget är fordon i rörelse, både med eller utan 

last i lastbärare. Detta överensstämmer till viss del med de beskrivningar av utnyttjandegrad 

som finns i litteraturen och som ligger under tidsdimensionen. I litteraturen nämns transittid 

som ett prestationsmått vilket avser summan av den tid som förflyttning sker (Department for 

Transport, 2003; Frazelle, 2002; Kasilingam, 1998). Transittid som ett isolerat prestationsmått 

är inte ett tydligt mått så länge som det inte ställs i relation till något eller används i kombination 

med andra prestationsmått. I enlighet med litteraturen ska ett framgångsrikt prestationsmått 

vara lätt att förstå (Aronovich et al., 2010; Franceschini et al., 2007; Kasilingam, 1998; 

National Research Council, 2002) och således anses transittid i sig inte vara ett relevant 

prestationsmått.  

Enligt fallföretaget innebär stillestånd och väntetid stor ineffektivitet för transporterna. Det kan 

handla om stillestånd vid ett asfaltverk, maskin, projekt eller i trafiken för att nämna några. 

Detsamma gäller för Betong som definierar väntetid vid betongfabrik som icke-värdeskapande 

tid. Projektchefen uppskattar att andelen av de fordon som får stå och vänta varje dag är stor. 

Därav finns förbättringsmöjligheter för att minska andelen stillestånd och samtidigt öka 

utnyttjandet. Däremot anses tiden när fordonet lastar eller lossar inte vara ineffektiv enligt 

Kategoriansvarige utan är direkt värdeskapande. För att förbättra utnyttjandet med avseende 

på tid så är relevanta prestationsmått således fordonets vändningstid, det vill säga andelen tid 

som ett fordon står still och väntar vid exempelvis en facilitet, maskin eller projekt.  

Att mäta tidsutnyttjandet är också av relevans för att ta reda på hur stor andel av tiden som 

arbete faktiskt utförs. Från fallföretaget framgår att arbete utförs under tiden som fordonet 

lastar, lossar eller rullar på väg. Det i likhet med Betong där arbete utförs från lastning vid 

betongfabrik tills att fordonet är redo för nästa lass. Genom att mäta tidsutnyttjande och 

stillestånd så kan det ge en indikator på hur mycket resurserna faktiskt används. En stor andel 

stillestånd alternativt en liten andel tidsutnyttjande kan innebära att för många fordon har 

beställts eller att få uppdrag finns tillgängligt för fordonet att utföra. Att leverantören endast 
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får enstaka lass eller att tjänsten som är beställd inte blir utförd är, enligt Kategoriansvarige 

och Lagbas 1, exempel på en icke-värdeskapande transport.  

Förutom att följa upp tiden där arbete utförs så är det också relevant att mäta avvikelser i tid. I 

litteraturen nämns specifikt förseningar, vilket avser andelen timmar som ett fordon kommer 

försent. Att en transport är försenad kan innebära stillestånd vid ett projekt eller läggarlag på 

grund av uteblivet material eller resurs. Det i enlighet med Hamzeh et al. (2007) som säger att 

stillestånd i produktionsverksamhet är den största kostnaden inom anläggningsbranschen. Som 

framgår från fallföretaget så är det även ett problem att fordon kommer för tidigt till 

arbetsplatsen och inte kan utnyttjas direkt vid ankomst. Detta kan bero på tiden som bilarna var 

avropade till asfaltverk eller projekt. För att hitta förbättringspotential är det därför relevant att 

också mäta den andel av tiden som fordonen kommer för tidigt, i enlighet med Aronovich et 

al. (2010).  

6.2.3 Produktivitet 

De prestationsmått som anses vara relevanta för att mäta utnyttjandegrad inom dimensionen 

produktivitet presenteras i Tabell 11 nedan. Efter tabellen följer vidare analys. 

Tabell 11: Relevanta prestationsmått inom dimensionen produktivitet. 

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Källa 

Rätt antal bilar Antal gånger som alla 

avropade fordon dyker 

upp 

Totalt antal avropade 

tillfällen 

Skanska 

Utnyttjande av 

fordonstyp 

Total vikt transporterad Teoretisk maxvikt på 

fordonstypen 

Aronovich et al. (2010); 

Department for Transport 

(2003); Frazelle (2002); 

McKinnon & Edwards 

(2010); National 

Research Council (2002); 

Skanska 

Sysselsättning Tid som fordonet 

används 

Tid på en arbetsdag/ 

avropad tid/debiterad tid 

Betong, Leverantör A, 

Leverantör B, Skanska 

Tomkörningar Antal körningar/km/ 

tidsenheter utan last 

Totalt antal körningar/km/ 

tidsenheter 

Department for Transport 

(2003); Frazelle (2002); 

Kasilingam (1998); 

Lantmännen; McKinnon 

& Edwards (2010); 

Skanska 

Transporterad vikt Antal ton lastade eller 

lossade 

Tidsenhet Frazelle (2002); Skanska 

En definition på ett effektivt utnyttjande ur ett produktivitetsperspektiv är att rätt antal bilar 

beställs. I dagsläget finns ingen metod för att ta fram vad som är ”rätt” antal bilar, exempelvis 

till en asfaltläggning, utan det är en subjektiv bedömning från lagbasen eller den som är 

ansvarig för att avropa bilarna. Därav är det inget som går att mäta, eftersom bedömningen i 

dagsläget är subjektiv. En sätt för att definiera vad ”rätt” antal bilar är kan enligt Miller och 

Dorée (2008) vara att se på bilarnas cykeltid. Innan planering av fordon sker på ett sådant sätt 

går det inte att mäta att ”rätt” antal bilar är beställda. Däremot kan fallföretaget mäta att de får 

de antal bilar som de har beställt. Framförallt vid kortsiktig planering kan brist i resurser uppstå 
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eftersom leverantören kan ha lovat bort fordon till andra projekt eller kunder. Rätt antal bilar 

gentemot beställning anses därmed vara relevant att mäta för att förbättra den egna planeringen.  

När det kommer till rätt utrustning så handlar det enligt fallföretaget om att rätt typ av fordon 

dyker upp, det vill säga med eller utan släp. I teorin tas utnyttjandet av flak upp som ett 

prestationsmått på utnyttjandegrad vilket är förhållandet mellan den vikt eller volym som är 

lastad och flakets teoretiskt maximala vikt eller volym (Aronovich et al., 2010; Department for 

Transport, 2003; Frazelle, 2002; McKinnon & Edwards, 2010; National Research Council, 

2002). För fallföretagets del är det inte intressant att alltid lasta maximal vikt, som tidigare 

nämnt, utan att se till att det flak som används är anpassat efter lasten. Därav anses 

prestationsmåttet vara relevant, med fokus på att använda rätt typ av fordon till lasten och inte 

för att säkerställa fulla lass.  

Vidare nämner både representanter inom fallföretaget samt leverantörerna att sysselsättning av 

fordonen, framförallt på daglig nivå men även på årsnivå, är ett effektivt utnyttjande. Det 

prestationsmått som framkommit i litteraturen, som liknar detta, behandlar antal dagar som 

fordonet finns tillgängligt att använda (Aronovich et al., 2010). Detta mått ligger mer på 

leverantörsnivå och hur de kan lägga upp sin planering utifrån tillgängliga bilar. Däremot ger 

det teoretiska måttet inspiration till hur utnyttjandegrad i form av sysselsättning kan ställas upp. 

Förslagsvis bör sysselsättning mätas utifrån hur många timmar ett specifikt fordon används 

under en arbetsdag, något som Betong gör, jämfört med hur många timmar under en dag som 

chauffören får arbeta enligt lag. Detta går sedan att sammanställa för samtliga chaufförer och 

dagar för att på årsbasis kunna se hur fördelningen av transporter ser ut, något som Leverantör 

A efterfrågar eftersom de vill ha en jämn sysselsättning året runt. Däremot tas inget mått fram 

för att specifikt mäta utnyttjandet på årsbasis eftersom det framförallt är utnyttjandet per dag 

som är av gemensamt intresse för både fallföretaget och leverantörerna. Utöver detta kan det 

även vara intressant att mäta använd tid gentemot avropad tid eller debiterad tid för att 

synliggöra de transporter som ställs in på grund av exempelvis väder. 

Flertalet respondenter inom fallföretaget anser att lastbärande fordon är ett effektivt 

utnyttjande. Motsatsen, det vill säga tomkörningar, har framkommit som ett problem inom 

fallföretaget. Detta är något som även Lantmännen Lantbruk nämner, att de vill köra så få 

tomma kilometer som möjligt. Enligt teorin framkommer prestationsmått för att mäta 

tomkörningar men inte för att mäta när fordonet är lastbärande (Department for Transport, 

2003; Frazelle, 2002; Kasilingam, 1998; McKinnon & Edwards, 2010). Eftersom det är 

tomkörningar som fallföretaget vill minska anses det från teorin föreslagna prestationsmåttet 

vara relevant.  

Gällande ruttplanering och möjligheten att optimera rutter är detta något fallföretaget nämner. 

Fördelaktigt vore att samköra mer och kunna transportera direkt från ett projekt till ett annat 

utan att lägga exempelvis schaktmassor på en tipp först. Detta ligger i framtiden på grund av 

att fallföretaget inte har någon gemensam resursplanering mellan projekt eller regioner. På 

fordonsnivå kan mätning av tomkörningar, mer specifikt antalet körda kilometer utan last, ge 

en indikation på en bättre ruttplanering. Således anses inget specifikt mått för att mäta att 

fordonen kör enligt optimala rutter vara relevant i nuläget.  
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Betong använder sig av antal lass som en definition på utnyttjandegrad, något som även 

litteraturen tar upp (Frazelle, 2002). Detta är av intresse för Betong på grund av 

debiteringsformen där de måste komma över ett visst antal lass per dag i snitt för att det ska 

vara lönsamt. Detta har inte framkommit som en definition på effektivt utnyttjade för varken 

asfalt- eller schakttransporter. Däremot har utlastad vikt varit något som framkommit som 

önskvärt att mäta för schakttransport. Frazelles (2002) prestationsmått påvisar att det även går 

att mäta levererad mängd, eller borttransporterad mängd, per tidsenhet. Detta anses ge en 

indikation på hur effektivt transporterna utnyttjas och är därmed av relevans, men kommer 

vidare att benämnas som transporterad vikt. 

Slutligen tar litteraturen upp bränsleförbrukning för en körd sträcka som ett prestationsmått 

(Department for Transport, 2003). Detta är något som ligger på leverantörs- och chaufförsnivå 

och inget som fallföretaget direkt kan påverka eller förbättra. Ett alternativ skulle kunna vara 

att mäta bränsleförbrukning för att kontrollera att leverantörerna följer de riktlinjer som 

fallföretaget har gällande hållbarhet. Det anses därmed inte vara relevant med syfte att 

förbättra, eftersom det inte är något som fallföretag kan påverka direkt. 

6.2.4 Finansiellt 

I Tabell 12 visualiseras de prestationsmått som anses relevanta inom den finansiella 

dimensionen. Därefter följer en mer detaljerad analys kring dessa.  

Tabell 12: Relevanta prestationsmått inom dimensionen finansiellt.  

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Källa 

Kostnad per km/vikt Total kostnad för 

transporten 

Antal körda km/total vikt 

transporterad 

Aronovich et al. (2010); 

Frazelle (2002); 

Kasilingam (1998); 

Skanska 

Total transportkostnad Summering av total 

transportkostnad under 

en period 

 Aronovich et al. (2010); 

Frazelle (2002); National 

Research Council (2002); 

Skanska 

Kostnadsöverskridning Kostnad som överskrider 

budget/planering 

Budgeterad/planerad 

kostnad 

Meng (2012); Skanska; 

Weele (2012) 

Gällande finansiella mått och områden där det går att spara pengar framkom två definitioner 

på ett effektivt utnyttjande. Dessa var att se till att minska totalkostnaden, och inte inköpspriset, 

samt att kalkylen överensstämmer med verkligt utfall. Från litteraturen har det framkommit två 

prestationsmått som innefattar den totala transportkostnaden. Det första mäter enbart total 

transportkostnad medan det andra måttet mäter kostnaden i relation till antingen körda 

kilometer, transporterad vikt eller transporterad volym. Leverantör B mäter idag i likhet med 

det andra måttet; de mäter antal liter diesel per omsatt krona. Prestationsmåttet används för att 

följa upp och förbättra produktiviteten. För fallföretagets transportflöden av asfalt och 

schaktmassor försvinner aspekten gällande volym, eftersom dessa transporter mäts i vikt. Från 

empirin framkom att fallföretaget är intresserade av att mäta total transportkostnad, trots att det 

inte ställs i relation till något annat. Gällande transportkostnad per kilometer eller vikt kan detta 

antas vara ett relevant mått för att se till utnyttjandet och hur det kan förbättras. På så sätt antas 

båda prestationsmåtten innehållande transportkostnaden vara relevanta. 



  42 

 

När det kommer till att kalkylen överensstämmer med verkligheten har Meng (2012) tagit fram 

en definition på utnyttjandegrad som ser till kostnad som överskrider planering. Detta kan antas 

vara relevant även för fallföretaget, eftersom det är kostnadsöverskridning som antas vara ett 

problem. Slutligen tar Aronovich et al. (2010) upp relationen mellan transportkostnad och 

värde av en produkt som ett sätt att mäta utnyttjandegrad. Eftersom fallföretagets produkter har 

ett förhållandevis jämnt värde och kostnaderna för transporterna styrs genom kontrakterade 

avtal så är detta inte relevant att mäta.  

6.3 Lämpade prestationsmått 

Den tredje och sista forskningsfrågan avser att besvara vilka av tidigare relevanta 

prestationsmått som är lämpade för att mäta utnyttjandegrad av anläggningstransporter. 

Besvarandet av frågeställningen begränsas inte enbart av dessa mått utan nya modifierade 

prestationsmått kan även anses vara lämpade för en entreprenör. I och med att kontrollen bör 

behållas i projekten i enlighet med Projektchefens uttalande om att det är ”där det händer” 

kommer anpassningen av prestationsmåtten utgå från produktionsverksamheten. 

Prestationsmåtten kommer därmed utgå från vad fallföretaget själva kan påverka med 

mätningarna och inte överlåta ansvaret till sina leverantörer. Detta till skillnad från Lantmännen 

Lantbruk som överlåter mycket av ansvaret till sina leverantörer, både vad gäller planering av 

transportflöden och mätning av utnyttjande på fordonsnivå. 

Enligt Inköpsledaren är det viktigt att mätningarna måste vara enkla eftersom de annars inte 

kommer att användas i praktiken. Detta styrks i litteraturen som säger att prestationsmått bör 

vara representativa, enkla och lätta att förstå för att anses fungera effektivt (Franceschini et al., 

2007; Kasilingam, 1998). Vissa av tidigare benämningar på prestationsmått uppfyller inte detta 

och har därav modifierats vid Workshop 2, vilket beskrivs mer djupgående i följande avsnitt. 

6.3.1 Kvalitet 

Det kvalitativa prestationsmåttet för leveransprecision som presenterats tidigare i analysen 

anses inte vara lämpad för fallföretagets transportflöden av asfalt och schaktmassor i sitt 

nuvarande tillstånd. För asfalttransporter framgår att det inte är enkelt att mäta ute vid kund, 

asfaltläggaren, utan att det i dagsläget är önskvärt att mäta när bilen ankommer till asfaltverket. 

Att mäta när bilen startar dagen är något som även anses önskvärt för schakttransporter 

eftersom det viktiga är att fordonen kommer när de är avropade, därefter styrs de av 

fallföretaget under dagen. För schakttransporter framförs åsikten att leveransprecision är en 

missvisande benämning, vilket enligt teorin tyder på att det inte är ett tydligt utformat 

prestationsmått (Aronovich et al., 2010; Franceschini et al., 2007; Kasilingam, 1998; National 

Research Council, 2002). Ett förslag är att istället använda sig av benämningen Startprecision, 

där fallföretaget önskar att mäta fordonens faktiska starttid jämfört med avropad tid. Detta 

prestationsmått syftar till att se till att fordonen ankommer vid avropad tid så att det går att 

utnyttja chaufförernas arbetsdag till fullo. Det är även fördelaktigt att mäta startprecision i och 

med att projekten förlorar körtid om lastbilen ankommer för tidigt. Avvikande starttid kan även 

påverka när vilotider måste tas och planeringen för dagen försvåras.   
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Under Workshop 2, för asfalttransporter, framkom ett önskemål om att mäta sin egen 

planerings- och kommunikationsförmåga gentemot leverantörer. I det avseendet önskas 

leveransprecision att mätas, där Leveransprecision är att det antal fordon som är beställda dyker 

upp. Dyker inte rätt antal fordon upp kan det vara en indikation på att det finns brister i 

planeringen eller kommunikationen gentemot leverantörerna. Prestationsmåttet är i enlighet 

med det produktiva måttet rätt antal bilar men i och med att det syftar till att se hur väl 

fallföretaget genomför sin planering passar det bättre in under dimensionen kvalitet och 

benämningen leveransprecision. 

Gällande rätt mängd så är detta inte något som anses viktigt att mäta för schakttransporter för 

att öka effektiviteten på transporterna, det är däremot viktigt för att kontrollera att fordonen 

inte kör över tillåten lastkapacitet. För syftet att öka utnyttjandegraden anses istället den 

tidigare nämnda startprecisionen vara styrande för att dagen ska flyta på bra. För 

asfalttransporter anses det viktigt att mäta att rätt mängd ankommer till läggaren och att det 

inte systematiskt levereras under beställd mängd. Däremot är detta inte enkelt att mäta i 

dagsläget eftersom det dels kräver förändringar i sammankoppling av data angående vikt och 

digitala verktyg samt att det idag inte sker beställning på vad exakt varje fordon ska ha för vikt 

ombord. Därav anses det vara lämpat att mäta först efter förändrade förutsättningar och inte i 

dagsläget. En sammanställning av lämpade kvalitativa prestationsmått för fallföretaget 

presenteras i Tabell 13. 

Tabell 13: Lämpade prestationsmått inom dimensionen kvalitet.  

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Transportflöde 

Startprecision Antal fordon som 

ankommer på avropad 

tid 

Totalt antal avropade 

fordon 

Asfalt- & Schakttransport 

Leveransprecision Antal gånger som 

samtliga avropade fordon 

dyker upp 

Totalt antal avropade 

tillfällen 

Asfalttransport 

6.3.2 Tid 

Både för asfalt- och schakttransport är respondenterna överens om att prestationsmåttet som 

syftar till att mäta fordonets vändningstid istället bör benämnas som Väntetid. Detta på grund 

av att väntetid är lättare att förstå samt att det är en mer vedertagen benämning inom båda 

transportflödena, vilket knyter an till litteraturen som menar att ett effektivt prestationsmått ska 

kunna förstås av samtliga personer inom organisationen, specialister som icke-specialister 

(National Research Council, 2002). För asfalttransporter så är det av intresse att mäta väntetid, 

både vid asfaltverk och vid asfaltläggare. Även om målet är att minimera väntetiden så går det 

inte att eliminera väntetiden helt vid asfaltläggning eftersom läggaren alltid måste förses med 

material. Det finns därmed en break-even-punkt för väntetid som måste tas med i beaktan. För 

schakttransporter ligger ett stort intresse i att mäta tiden som ett fordon står stilla i väntan på 

arbete, vilket innebär att ett fordon som är avropat inte förses med något arbete. Detta kan bero 

på att det inte finns någon planerad produktion eller att för många bilar har beställts in. Både 

för asfalt- och schakttransporter är därtill respondenterna överens om att stillastående väntetid 

är ett slöseri som inte tillför något värde. Genom att mäta väntetid så menar respondenter för 

båda transportflödena att det kan ge en indikation på hur fordonen nyttjas i projekten samt att 
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det kan ligga till grund för alternativa debiteringsformer i framtiden. Därmed så anses 

prestationsmåttet vara lämpat med avseende på att det är både intressant, prioriterat samt 

möjligt att mäta via digitala verktyg.  

Som ett alternativ till prestationsmåttet väntetid nämns Terminaltid för schakttransporter. Med 

terminaltid avses tiden från att ett fordon ankommer till ett projekt tills att fordonet har lastat 

och lämnar projektet. Begreppet är även något som många leverantörer använder sig av och 

avser maxtid för lastning innan kostnadstillägg tillkommer (vid tondebitering). Genom att ställa 

faktisk terminaltid för ett fordon i relation till definierad terminaltid hos leverantören så ges en 

anvisning på hur arbetsplatslogistiken ser ut och fungerar kopplat till ett projekt. Till exempel 

kan det vara svårt att hitta inne på projektet eller finnas hinder på vägen som påverkar 

framkomligheten. Att mäta terminaltid är även något som är möjligt idag med hjälp av digitala 

verktyg. Terminaltid är något som endast framkom som intressant för schakttransporter under 

Workshop 2. 

Gällande tidsutnyttjande, alltså tid där arbete utförs, så är det något som hade varit intressant 

att mäta i framtiden för asfalttransporter men är idag problematiskt med tanke på att det saknas 

indikatorer på när ett fordon kör med eller utan last. För schakttransporter tilläggs att detta inte 

är ett lämpat prestationsmått med avseende på att det inte är något som chauffören kan styra 

över. Mycket ligger i planeringen av produktionen och arbetsplatsens utformning och logistik. 

Kopplat till litteraturen så anses prestationsmåttet inte vara enkelt och därmed svårt att realisera 

i praktiken.  

När det gäller att mäta avvikelser i tid så är respondenterna för båda transportflödena överens 

om att prestationsmåttet hör ihop med startprecision och att måttet på så vis inte tillför något 

värde. Detta överensstämmer med litteraturen som säger att ett prestationsmått bör vara 

representativt och mäta det som är av värde för att kunna hantera och förbättra aktiviteten eller 

processen (Aronovich et al., 2010). I Tabell 14 nedan listas de prestationsmått som anses vara 

lämpade inom dimensionen tid.  

Tabell 14: Lämpade prestationsmått inom dimensionen tid. 

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Transportflöde 

Väntetid Tid som ett avropat 

fordon spenderar 

stillastående vid en 

maskin/facilitet/projekt 

Total tid under en given 

period 

Asfalt- & Schakttransport 

Terminaltid Faktisk terminaltid Definierad terminaltid vid 

ett projekt 

Schakttransport 

6.3.3 Produktivitet 

Gällande prestationsmåttet utnyttjande av fordonstyp, som syftar till att fordonet exempelvis 

är utrustat med släp när det ska, anses det inte relevant att mäta för asfalttransporter. Detta 

anses ligga på avtalsnivå och enstaka fall och bör därav inte mätas för hela verksamheten. För 

schakttransporter nämns att det i sådana fall ska mätas per vända, men det anses inte vara ett 

prioriterat område att mäta inom. Därav anses det varken lämpat för asfalttransport eller 

schakttransport.  
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Att mäta fordonets sysselsättning är något som framkommer viktigt inom asfalttransport. För 

båda transportflödena ifrågasätts att mäta tid som fordonet används eftersom detta kan förvirras 

med att utgöra motsatsen till väntetid och tomkörningar. Däremot anses det önskvärt för 

asfalttransporter att under benämningen Sysselsättning se till den faktiska uppdragslängden för 

varje enskilt fordon jämfört med full arbetsdag. Detta prestationsmått kan användas för att 

åskådliggöra den egna planeringen eftersom det framgår hur långa arbetsdagar varje fordon 

får, samtidigt som det kan användas för att kommunicera gentemot leverantör. Det modifierade 

prestationsmåttet var även något som framkom som intressant för schakttransporter under den 

gemensamma diskussionen vid Workshop 2. 

Att mäta och minimera antalet tomkörningar är intressant för båda transportflödena i framtiden 

förutsatt att det finns en gemensam transportplanering. Som det är i dagsläget går oftast 

asfalttransporter tomma tillbaka, i och med att det sällan finns en möjlig returtransport, och att 

mäta detta anses inte ge potential till förbättring. För schakttransporter föreslås att i framtiden 

mäta hur många returtransporter som genomförs och ställa detta mot när det faktiskt är möjligt 

att ta en returtransport. I dagsläget är inget av dessa alternativ enkelt att mäta eftersom det krävs 

manuellt arbete från varje enskild chaufför att uppdatera om de kör med eller utan last. Däremot 

ses potential med att förbättra returkörningar i framtiden om transportbehovet inom företaget 

åskådliggörs mellan projekt och verksamhetsområden. 

När det kommer till prestationsmåttet transporterad vikt så anses detta inte intressant att mäta 

för asfalttransport ur ett effektiviseringsperspektiv eftersom det är läggaren som styr 

produktiviteten. Från schakttransporter är det intressant att se över Total transporterad vikt för 

en viss tidsperiod, men inte per fordon. Detta för att möjliggöra en enklare och snabbare 

uppföljning jämfört med planering. Sammanfattningsvis presenteras de prestationsmått som 

anses vara lämpade med avseende på produktivitet i Tabell 15. 

Tabell 15: Lämpade prestationsmått inom dimensionen produktivitet.  

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Transportflöde 

Sysselsättning Uppdragslängd Full arbetsdag Asfalt- & Schakttransport 

Total transporterad vikt Antal ton som schaktats 

ut 

Tidsenhet Schakttransport 

6.3.4 Finansiellt 

För både asfalt- och schakttransport så är Kostnad per vikt ett lämpat prestationsmått för att 

visa på förbättring och förändring över tid. För schakttransport är kostnad per vikt ett 

prestationsmått som med fördel kan mätas kontinuerligt under projektets gång för att flagga för 

vidare undersökning om kostnaden skulle öka eller minska. Det anses således vara ett värdefullt 

mått som kan användas för att styra planeringsgraden i ett projekt. Detta skiljer sig något för 

asfalttransporter, där det kan vara svårt för produktionen att påverka direkt och att det är ett 

långsamt mått som är problematiskt att följa upp på daglig basis. Ett förslag är därmed att mäta 

kostnad per vikt på aggregerade nivå, exempelvis kan total årskostnad ställas mot total vikt 

som har transporterats under året. 

Vad gäller total transportkostnad och kostnadsöverskridning så är respondenterna överens om 

att lämpade prestationsmått måste vara anpassade till produktionsnivån och det måste vara 



  46 

 

möjligt att styra om i produktionen när avvikelser sker och inte i efterhand. Således anses dessa 

prestationsmått inte vara lämpade för att styra och följa utvecklingen som sker under projektets 

gång och är vidare varken tydliga eller enkla. Om prestationsmåttet däremot kan brytas ned till 

mått på produktionsnivå som aktivt kan ställas gentemot kalkyl så kan det i framtiden vara 

intressant att mäta. I Tabell 16 nedan presenteras det diskuterade prestationsmåttet inom 

dimensionen finansiellt som anses vara lämpat för fallföretaget.  

Tabell 16: Lämpade prestationsmått inom dimensionen finansiellt. 

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Transportflöde 

Kostnad per vikt Total kostnad för 

transporten 

Total vikt transporterad Asfalt- & Schakttransport 



  47 

 

7 Slutsatser och diskussion 

I följande kapitel presenteras slutsatserna vilka svarar mot studiens syfte. Vidare presenteras 

studiens bidrag till Skanska i form av rekommendationer. Avslutningsvis följer en diskussion 

kring studiens begränsningar samt förslag på framtida studier inom området.  

7.1 Slutsats  

Studiens syfte var att undersöka hur en entreprenör inom anläggningsbranschen definierar en 

effektivt utnyttjad anläggningstransport. Efter en kartläggning av definitioner genomförts 

syftade studien även till att ta fram olika prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad av 

anläggningstransporter. Dessa prestationsmått togs fram och jämfördes för de två studerade 

transportflödena asfalttransport och schakttransport. Under följande två avsnitt sammanfattas 

besvarandet av studiens syfte. 

7.1.1 Definition effektivt utnyttjad anläggningstransport 

En generell definition av en effektivt utnyttjad anläggningstransport har inte framkommit inom 

fallföretaget. Däremot har 13 olika definitioner på en effektivt utnyttjad transport identifierats, 

och innefattar allt från engagerade chaufförer till att ett fordon dyker upp i rätt tid eller att det 

alltid är i rörelse. Det är därav inte möjligt att definiera vad en effektivt utnyttjad 

anläggningstransport är i dagsläget, eftersom det är en kombination av flera olika parametrar. 

De funna definitionerna, förutom engagerade chaufförer som är fristående, faller alla in under 

de fyra dimensionerna kvalitet, tid, produktivitet och finansiellt. Det räcker inte att definiera 

en effektivt utnyttjad transport inom till exempel kvalitet utan det måste specificeras att 

transporten är effektivt utnyttjad med avseende på exempelvis leveransprecision eller rätt 

mängd. Majoriteten av definitionerna återkopplar direkt till ett jämnt flöde i produktion samt 

indikerar att en god planering från början kan hjälpa till att uppnå ett bättre utnyttjande. 

7.1.2 Prestationsmått utnyttjandegrad 

De 13 definitioner av en effektivt utnyttjad anläggningstransport som framkommit i studien är 

sådant som både fungerar bra och mindre bra i dagsläget. Därav togs prestationsmått enbart 

fram inom områden som var kvantifierbara och ansågs behöva förbättras, eftersom förbättring 

av utnyttjandegrad framkommit som det huvudsakliga syftet med prestationsmätning. Vissa av 

prestationsmåtten togs fram för att mäta gemensamma förbättringsområden för de två studerade 

transportflödena medan andra togs fram specifikt för respektive transportflöde. Med det sagt 

så betyder inte det att de för studien funna prestationsmått enbart är intressanta för de studerade 

transportflödena, utan kan även vara intressanta för andra flöden av transporter inom 

fallföretaget. De prestationsmått som framkommit med syfte att förbättra utnyttjandet och som 

på ett representativt, enkelt och förståeligt sätt möjliggör uppföljning i de enskilda projekten 

presenteras i Tabell 17 nedan. 
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Tabell 17: Prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad av anläggningstransporter.  

Utnyttjandegrad Output Kapacitet Transportflöde 

Startprecision Antal fordon som 

ankommer på avropad 

tid 

Totalt antal avropade 

fordon 

Asfalt- & Schakttransport 

Leveransprecision Antal gånger som 

samtliga avropade fordon 

dyker upp 

Totalt antal avropade 

tillfällen 

Asfalttransport 

Väntetid Tid som ett avropat 

fordon spenderar 

stillastående vid en 

maskin/facilitet/projekt 

Total tid under en given 

period 

Asfalt- & Schakttransport 

Terminaltid Faktisk terminaltid Definierad terminaltid vid 

ett projekt 

Schakttransport 

Sysselsättning Uppdragslängd Full arbetsdag Asfalt- & Schakttransport 

Total transporterad vikt Antal ton som schaktats 

ut 

Tidsenhet Schakttransport 

Kostnad per vikt Total kostnad för 

transporten 

Total vikt transporterad Asfalt- & Schakttransport 

7.2 Rekommendationer 

Studiens rekommendationer baseras på de tidigare presenterade slutsatserna i avsnittet ovan 

och utgör ett underlag för vidare arbete inom Skanska. Rekommendationerna innefattar förslag 

på prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad för anläggningstransporter med syfte att 

förbättra utnyttjandet. De prestationsmått av utnyttjandegrad som Skanska rekommenderas att 

börja mäta redogörs nedan. 

1. Startprecision 

2. Väntetid 

3. Sysselsättning  

4. Kostnad per vikt (aggregerad nivå) 

Gemensamt för ovan presenterade prestationsmått är att samtliga framkom som intressanta och 

prioriterade områden att mäta för båda transportflödena. På grund av att dessa ansågs vara 

relevanta för båda transportflödena kan de även antas vara relevanta att mäta för andra typer 

av anläggningstransporter inom Skanska. Därtill innebär det en bättre kommunikation 

gentemot företagets leverantörer om samma prestationsmått för utnyttjandegrad används inom 

flera transportflöden. Att behovet av prestationsmåtten finns inom flera transportflöden kan 

också innebära en större genomslagskraft inom företaget och ge incitament till realisering i 

praktiken. De föreslagna prestationsmåtten faller in under varsin dimension (kvalitet, tid, 

produktivitet och finansiellt) vilket bidrar till ett holistiskt perspektiv. Detta är fördelaktigt vid 

prestationsmätning för att inte låta en dimension få ett större fokus vilket kan ske på bekostnad 

av ett annat. 

De rekommenderade prestationsmåtten återkopplar till både fokusområden och värderingar 

som Skanska har. Exempelvis är syftet med framtagna prestationsmått att förbättra utnyttjandet 

av transporter och att göra mer med mindre, i enlighet med Operationell effektivitet. Vidare 

går det att jämföra utnyttjandegraden mellan olika projekt för att finna det bästa arbetssättet 
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och sedan ta lärdom av varandra, vilket går i linje med värderingen Bli bättre – tillsammans. 

Ett effektivare utnyttjande av transporter bidrar till minskad miljöpåverkan i enlighet med 

Värna om livet som strävar efter minimal miljöpåverkan och att ta ansvar för framtida 

generationer. Det är även ett steg på vägen mot Skanskas mål om att uppnå klimatneutralitet 

till år 2050. Slutligen kan prestationsmätning falla in under Agera etiskt och öppet på grund av 

att det kan skapa en transparens mellan projekt och verksamhetsområden samt Vid kundens 

sida eftersom prestationsmåtten med fördel kan vidareutvecklas tillsammans med leverantörer 

för att tillsammans tjäna på det.  

För att börja mäta utnyttjandegrad rekommenderas Skanska att först kommunicera syftet med 

att mäta till samtliga parter som kan påverka utnyttjandegraden av anläggningstransporter, 

såsom leverantörer och projekt. Detta för att det inte ska råda några tvivelaktigheter kring 

varför prestationsmåtten är relevanta samt för att alla ska känna sig delaktiga och förstå hur de 

själva kan påverka utfallet. Kommunikation med berörda parter är även i enlighet med en av 

Skanskas värderingar om att Bli bättre – tillsammans. Därefter bör de föreslagna 

prestationsmåtten testats i liten skala, förslagsvis i ett pilotprojekt, för att säkerställa att 

prestationsmåtten är både ändamålsenliga och effektiva. För att kunna testa prestationsmåtten 

krävs att pilotprojektet utförs i en region där digitala verktyg redan är implementerade för att 

underlätta informationsinsamling. Med hjälp av insamlingen från pilotprojektet kan en 

referenspunkt tas fram för respektive prestationsmått för att utifrån den sätta upp ett mål med 

vilken utnyttjandegrad som Skanska vill uppnå. Först efter att prestationsmåtten framgångsrikt 

har testats i ett eller flera pilotprojekt kan implementering av föreslagna prestationsmått och 

mål ske på nationell nivå tillsammans med implementering av digitala verktyg.  

Efter att de gemensamt föreslagna prestationsmåtten implementerats rekommenderas Skanska 

i framtiden att se över övriga lämpade och relevanta prestationsmått för att öka 

utnyttjandegraden inom både gemensamma och specifika förbättringsområden. Detta med 

avseende på att andra prestationsmått kan bli aktuella i samband med förändringar inom både 

teknik och företagets förutsättningar, exempelvis på grund av nya sätt att samla in data genom 

digitala verktyg eller en gemensam transportplanering för projekten.  

7.3 Avslutande diskussion 

Studien är begränsad till att endast undersöka ett specifikt fall, det vill säga ett utvalt företag 

inom anläggningsbranschen. Därtill är studien begränsad till att enbart fokusera på två 

transportflöden, där data samlats in genom kvalitativa metoder. För att ytterligare säkerställa 

resultatet hade en kvantitativ datainsamling av exempelvis åsikter på de framtagna 

prestationsmåtten kunnat stärka trovärdigheten och generaliserbarheten. Perspektiv för en 

effektivt utnyttjad transport har samlats in från såväl inköpsavdelning, projekt, leverantörer, 

Betong och Lantmännen Lantbruk, något som kan styrka studiens generaliserbarhet. Studiens 

prestationsmått har tagits fram inom förbättringsområden för två studerade transportflöden, 

något som kan skilja sig för andra företag och transporter. Däremot kan vissa eller samtliga 

definitioner och prestationsmått vara intressanta och användbara för exempelvis en annan 

entreprenör som köper in transporter externt. 
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Hur resultatet hade påverkats om samtliga transportflöden inom fallföretaget studerats är svårt 

att säga, men resultatet hade antagligen kunnat appliceras på en bredare marknad. Vidare hade 

en mer omfattande benchmarking gentemot andra liknande branscher eller företag inom samma 

bransch kunnat ge ett än mer generellt applicerbart resultat. Det hade även varit önskvärt att 

spendera mer tid ute i produktionsverksamheten och tillsammans med leverantörerna för att 

anpassa studiens resultat bättre efter dem samt för att erhålla värdefull information om hur 

prestationsmåtten kan bli ännu tydligare och lättare att förstå för just dem. 

7.3.1 Framtida studier 

Denna studie syftar enbart till att definiera en effektivt utnyttjad anläggningstransport och ge 

förslag på prestationsmått för att mäta utnyttjandegrad. För framtida studier hade en studie om 

hur de föreslagna prestationsmåtten kan implementeras varit intressant. Förslagsvis att ta fram 

en implementationsplan med fokus på att underlätta implementeringen och möjliggöra en 

acceptans inom företaget. Vidare hade en sådan studie kunnat påbörja insamling av data för att 

undersöka huruvida framtagna prestationsmått är både ändamålsenliga och effektiva vad gäller 

att förbättra utnyttjandet av transporterna. Om prestationsmåtten visar sig kunna mäta 

utnyttjandegraden av transporter kan det även ligga till grund för en differentierad 

debiteringstaxa, där en leverantör som kör mer effektivt får bättre betalt. Efter implementering 

av prestationsmåtten kan vidare effektivitetsstudier göras för att finna de projekt som utnyttjar 

sina transporter mest effektivt och identifiera vad som måste göras för att öka effektiviteten i 

de övriga projekten.  

I studien har det även framkommit att det krävs vissa förutsättningar för att kunna utnyttja 

transporterna så effektivt som möjligt, nämligen planering, inköp, uppföljning och mätning, 

kommunikation samt samarbete. Inköpstrukturen hos Skanska anses redan fungera bra och 

denna studie syftar till att utgöra ett underlag för just uppföljning och mätning. Däremot behövs 

det ytterligare undersökningar på hur förutsättningarna planering, kommunikation och 

samarbete kan förbättra utnyttjandet av anläggningstransporterna. Till exempel kan 

kommunikation och samarbete stärkas om framtagna prestationsmått vidareutvecklas 

tillsammans med fallföretagets leverantörer och andra samarbetspartners.
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9 Bilagor 

Bilaga A – Intervjuguide externt 

Nedan presenteras den intervjuguide som har använts för intervju med externa parter utanför 

det studerade fallföretaget. Intervjuguiden har använts som en generell mall och har anpassats 

utefter respektive respondent och dess relation till det studerade området.  

 

Inledande frågeställningar 

1 Rollbeskrivning 

2 Berätta kort om verksamheten 

3 Vilka typer av transporter utför ni? 

Specifika frågeställningar – Anläggningstransporter 

4 Vad fungerar bra kopplat till anläggningstransporter? 

5 Finns det några problem kopplade till anläggningstransporter? 

- Vad för typ av problem? 

- Hur ofta uppstår problemen? 

- Vad är det som orsakar problemen? 

- Vad kan göras annorlunda? 

6 Vid ett anbud hos Skanska, vad kan ni styra/påverka själva? 

7 Mäter ni något när det kommer till transporter?  

- Vad mäter ni? 

- Hur mäter ni? 

- Varför mäter ni just dessa saker? 

- Vad använder ni dessa mätningar till? 

- Hur evaluerar ni mätningarna? 

- Har ni en målbild med dessa mätningar? 

- Vad händer om ni inte når målen? 

- Vem är ansvarig för mätningarna? 

Specifika frågeställningar – Effektivt utnyttjande 

8 Hur skulle ni definiera ett effektivt utnyttjande av transporter? 

- Vad fungerar bra gällande utnyttjandet av transporter? 

- Vilka utmaningar finns gällande utnyttjandet av transporter? 

9 Vad är värdeskapande för er? 

- Värdeskapande aktiviteter? 

- Värdeskapande tid? 

- Vad klassar ni som en ”bomkörning” (0% utnyttjande)? 

10 Vad är det som gör skillnad till det bättre? 

11 Kan Skanska göra någonting annorlunda för att skapa bättre utnyttjandegrad för er? 

12 Övriga åsikter? 



II 

 

Bilaga B – Intervjuguide internt  

Nedan presenteras den intervjuguide som har använts för intervju med respondenter internt 

inom det studerade fallföretaget. Intervjuguiden har använts som en generell mall och har 

anpassats utefter respektive respondent och dess relation till det studerade området.  

Inledande frågeställningar 

1 Kan du berätta om din roll och dina ansvarsområden? 

2 Har du tidigare erfarenheter relaterade till anläggningstransporter? 

Specifika frågeställningar – Anläggningstransporter 

3 Hur ser transportflödet ut för asfalt/schaktmassor? 

- Vad är det för ingående nyckelaktiviteter? 

4 Vad fungerar bra med anläggningstransporter i dagsläget? 

- Vad är kritiskt att det fungerar bra när det kommer till asfalt/schaktmassor 

5 Finns det några problem kopplade till anläggningstransporter? 

- Vad för typ av problem? 

- Hur ofta uppstår problemen? 

- Vad är det som orsakar problemen? 

- Vad kan göras annorlunda? 

6 Utförs det några mätningar kopplade till anläggningstransporter idag? 

- Vad mäts? 

- Hur mäts det? 

- Varför mäts det? 

- Vad används mätningarna till? 

- Hur evalueras mätningarna? 

- Finns det en målbild med mätningarna?  

- Vad händer om målen inte uppnås?  

- Vem är ansvarig för mätningarna? 

- Om nej, vad är önskvärt att mäta? 

Specifika frågeställningar – Effektivt utnyttjande 

7 Hur skulle du definiera en transport inom asfalt/schaktmassor 

8 Hur skulle du definiera ett effektivt utnyttjande av anläggningstransporter? 

9 Vad är värdeskapande för anläggningstransporter? 

- Värdeskapande aktiviteter? 

- Värdeskapande tid? 

- Vad klassar du som en ”bomkörning” (0% utnyttjande)? 

10 Vad är det som gör skillnad till det bättre? 

11 Vad är önskvärt att kunna jämföra?  

12 Vad finns det för vinningar och utmaningar med att mäta utnyttjandegrad? 

13 Övriga åsikter? 



III 

 

Bilaga C – Respondentbeskrivning 

Nedanstående tabell redogörs en sammanfattning av de respondenter som har intervjuats både 

internt inom fallföretaget och externt. I tabellen redovisas respondentområde, befattning samt 

beskrivning av respektive respondent.   

Respondentområde Befattning Beskrivning 

Inköpsverksamhet Kategoriansvarig  

 

Kategoriansvarig inköpare för 

anläggningstransporter.  

 Inköpsledare  Regioninköpsledare inom Väg och 

Anläggning.  

 Områdeschef 1 Ansvarar för utveckling och framtagandet 

av nya arbetssätt, metoder och system 

inom region Asfalt, Operationell effektivitet.  

 Områdeschef 2 Stödjer och supportar produktionen inom 

region Asfalt.  

Produktions-

verksamhet 

Produktionschef  Ansvarig för produktionen inom flera 

projekt, varav ett stort saneringsprojekt, 

inom Väg och Anläggning.  

 Projektchef  Ansvarig för projekt inom Väg och 

Anläggning.  

 Lagbas 1 Lagbas för ett stort läggarlag inom region 

Asfalt. Utför asfaltläggning på större vägar.   

 Lagbas 2 Lagbas för ett mellanstort läggarlag som 

utför mindre jobb t.ex. gator och cykelbanor 

inom region Asfalt.  

Leverantör Leverantör A Har ca 100 egna fordon och både anställd 

personal samt inhyrda åkare som kör 

under leverantörens flagg. Åkeriet utför alla 

typer av anläggningstransporter.  

 Leverantör B Verksam i hela landet. Har ca 200 

anställda och sysselsätter knappt 300 

fordon. Förutom transport inom anläggning 

och asfalt utför åkeriet transporter inom 

andra områden. 

 



IV 

 

Bilaga D – Workshop 1 

Nedan presenteras först upplägget med diskussionspunkterna som låg till grund för Workshop 

1. Därefter presenteras de närvarande deltagarna i tabellen.  

Upplägg 

1. Presentation av examensarbetet samt deltagare  

2. Diskussionspunkter  

a. Vad är en transport? Vad är ett lass? 

b. Vad är en väl utnyttjad transport? 

c. Vad är värdeskapande tid för Asfalttransporter? Schakttransporter? 

d. Vad fungerar bra idag?  

e. Vad fungerar mindre bra? Asfalt resp. schakttransport 

f. Vad gör skillnad till det bättre? 

3. Avslutande diskussion 

Närvarande 

Närvarande Workshop 1 

Biträdande Inköpschef 

Inköpschef 

Kategoriansvarig Anläggningstransport 

Logistikchef 

Logistikspecialist 

Områdeschef Operationell effektivitet 

 



V 

 

Bilaga E – Workshop 2 

Nedan presenteras först upplägget med diskussionspunkterna som låg till grund för Workshop 

2. Därefter presenteras de närvarande deltagarna i respektive grupp i tabellen.  

Upplägg 

1. Presentation av examensarbetet samt deltagare  

2. Diskussionspunkter i grupp 

a) Behöver detta område förbättras? (respektive prestationsmått) 

b) Kan Skanska påverka utfallet själva? Hur då? 

c) Skulle detta prestationsmått kunna fungera som en referenspunkt med syfte att förbättra 

utnyttjandet? 

i. Hur kan prestationsmåttet anpassas till verksamheten? (För 

Schakttransport/asfalttransport) 

ii. Är prestationsmåttet enkelt, klart och lätt att förstå? Om inte, hur uppnår man 

det? 

b) Vad finns det för begränsningar med detta prestationsmått? 

3. Avslutande gemensam diskussion  

Närvarande 

Grupp 1 Asfalttransport Grupp 2 Schakttransport 

Inköpschef Inköpsledare 

Kategoriansvarig Anläggningstransport F.d. Kategoriansvarig Anläggningstransport 

Områdeschef Operationell effektivitet Logistikspecialist 

Områdeschef Operationell effektivitet Projektchef 

Områdeschef Asfalt  

 

 


