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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som är utfört hos ett företag inom 
elservicebranschen, som syftar till att utreda möjligheten till effektivisering av 
inhyrningsprocessen av gräventreprenad och verksamheten runt detta på företaget. 
Företaget har sedan det grundades i mitten av 1900-talet vuxit och därigenom införlivat 
andra företag i verksamheten. De införlivade företagens organisationskulturer har i vissa 
avseenden levt kvar, vilket bland annat lett till olika förfaranden vid inhyrning av 
gräventreprenad. 

Då det inom dagens organisationer ständigt pågår ett utvecklingsarbete för att öka 
effektiviteten och konkurrenskraften, är det önskvärt att samordna förfarandet för att få en 
effektivisering av inhyrningsprocessen och eventuellt hitta ett nyckeltal för att se 
effektivisering i inhyrningsprocessen. 

Arbetet bygger på gjorda litteraturstudier i bland annat ämnena företagsekonomi, 
organisation och arbetsledning. Det bygger också på dels personliga intervjuer med berörda 
delprojektledare, dels intervjuer via e-post. Dessutom har studium av företagets interna 
ekonomiska redovisningsverktyg gjorts. 

Som resultat av detta är ett förslag till förbättringar av processen runt ett projekt där 
gräventreprenad ingår.  

Bland förbättringsförslagen är att företaget ska ha ett enhetligt förfarande vid upphandling 
inom hela organisationen, ett annat förslag är att föra dagbok kontinuerligt under ett 
projekt för att på så sätt få översikt på uppkomna extra arbetsuppgifter och 
dokumentationen bidrar till att företaget får igen sina extra utlägg. 
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Summary 
This report is the result of an examination work and studies executed for/at a company 
working with electric services. The report aims at exploring the possibilities of making 
the process of renting digging contractors, and the activities around this, more effective. 
The company was developed in the middle of the 20th century and has since grown and 
there by incorporated other companies. The incorporated companies have to some 
extend kept their individual organizational cultures which has, among other things, lead 
to different procedures when it comes to renting digging contractors.  

As organizations today are constantly working towards increasing the efficiency and the 
competitive strength, it is desirable to coordinate the procedure in order to make the 
renting process more effective and possibly find a key number to find how to do this.  

The report is built on literature studies in industrial economies, organization and 
management. It is also built on interviews with concerned project managers, both via 
personal meetings and via e-mail. The company’s own economical record has also been 
studied.  

The result of this work is a suggestion of how to improve the process around a project 
that includes renting a digging contractor.  

One of the suggestions is that the company ought to have a standardized procedure 
within the whole organization. Another suggestion is to keep journals continuously 
during a project, in order to survey the extra assignments. This documentation would 
ensure that the company gets paid for all the extra expenses. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av en undersökning om möjligheten att effektivisera 
upphandlingen av gräventreprenad och verksamheter runt detta på ett företag i 
elservicebranschen. 

Att som elkraftstudent göra en sådan utredning är kanske inte särskilt logiskt, det har ju 
inget samband med de ämnen man läser inom inriktningen. Men uttalandet som en av 
huvudlärarna inom elkraft, Lars-Gunnar Johansson gjorde till mig en gång: ”Som ingenjör 
kommer du förr eller senare att räkna kronor och inte volt och ampere”, gjorde att jag 
vågade ge mig på ett arbete som snarare är av ekonomiskt och organisatoriskt slag. 

Detta arbete gör att jag får en bredd som är efterfrågad idag, i min utbildning, när det gäller 
att som ingenjör kunna hålla i både tekniska beräkningar som i ekonomiska och 
organisatoriska frågor. 
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Nomenklatur
Justerat eget kapital: Ett begrepp som används vid beräkning av ett företags eller en 
organisations finansiering och beskattning. 
Spadgubbe: Person som går med grävmaskinisten och hjälper till praktiskt vid 
kabelförläggningen.
EBR: Elbyggnadsrationalisering. Utarbetandet av EBR-standard bedrivs av Svensk Energi. 
EBR har olika kommittéer som utarbetar olika standarder.
Trädbevakning: Eldistributionsföretag måste se till att hålla ledningsgator fria från träd 
och annat. Detta kallas trädbevakning.
UE: Underentreprenör.
Nyckeltal: Ett tal som används i samband med finansiell analys. 
Arbetskraftsproduktivitet: Producerat värde/mantimme.  
Tillägg: Utgift som på grund av oförutsedda händelser, tillkommer utöver det avtalade 
priset.
Kaizen: Ett sätt att se på hur en organisation ska drivas, som säger: Att dra ned på 
kostnaderna, inte befrämjande av personlig utveckling, det är målet. 
Säkerhetsnivå: Att avsätta medel för oförutsedda utgifter, att vid bedömning av till 
exempel en risk för utlägg på högst 100000 kronor, avsätta 50000 kronor ger en 
säkerhetsnivå på 50%. 
Riskdiagram:  Med allt större utlägg på x-axeln och förväntat antal utlägg på y-axeln. En 
av metoderna som används för bestämning, utvärdering och kontroll av risker.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företaget bildades i mitten av 1900-talet i södra Sverige och har under åren vuxit ytterligare 
så att man nu finns på ett 80-tal orter i Sverige. I samband med att andra företag har 
kommit in i verksamheten har dock inte allt synkroniserats, vilket lett till att bland annat 
upphandlingen av gräventreprenad har fortsatt fungera som man inom respektive företag 
har haft som tradition att göra. Det har alltså inte varit ett enhetligt upphandlingsförfarande 
och detta vill man nu se över. 

Företaget har en omsättning på ca 3 miljarder kr per år. Av denna omsättning går ca  
90 miljoner kr per år till inhyrning av grävmaskin med förare. Man har statisk 
upphandling/inhyrning av dessa, det vill säga man har inte ändrat i sitt förfarande över 
åren. Man har ingen klar uppföljning av hur grävmaskiner och andra resurser utnyttjas 
under verksamhetsåret. 

En effektivisering av utnyttjandet och någon form av verktyg för mätning av 
effektiviseringen är efterfrågad.   

1.2 Syfte och mål 
 Syftet är att undersöka om det går att effektivisera upphandling/inhyrning av grävmaskin 
med förare och om det går att få fram någon form av nyckeltal eller dylikt, för att använda 
vid projektering för beräkning av kostnad av dessa resurser. Genom detta sedan ta reda på 
hur upphandling/inhyrning av gräv går till idag vid de olika lokalkontoren, varför 
grävmaskin idag blir dyrare än projekterat samt se hur man ska mäta effekter av 
effektiviseringar. 

Målet är att få fram en rekommendation för hur företaget ska ha samma förfarande över 
hela Sverige vid upphandling av gräventreprenad.  

1.3 Förutsättningar och avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att endast undersöka företaget Serviceprojekt och i det lägga fokus på 
inhyrning/upphandling av grävmaskin med förare. Detta på grund av att företaget är så 
stort och har så många olika verksamheter att tiden som finns till förfogande inte räcker till 
mer.  

De slutsatser som kan dras från studien kommer att, med lättare omstrukturering, kunna 
appliceras på andra verksamheter. 
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2 Metod  
Arbetet baseras på tre delar: 

En del baseras på gjorda intervjuer av delprojektledare på företaget. 

Den första intervjun är kvalitativ, den har gjorts personligen, som en öppet riktad intervju, 
den andra, uppföljningsintervjun gjordes med hjälp av frågor skickade via e-post i ett 
elektroniskt dokument. 

En del bygger på gjorda studier i litteratur i ämnena industriell ekonomi, företags-
organisation och arbetsledning. 

En del baseras på undersökning av ekonomiskt redovisningsverktyg hos företaget. 

2.1 Kvalitativ metod 
I denna studie är kvalitativ metod, med öppet riktade intervjufrågor, vald. När kvalitativ 
metod används är syftet att förstå det som studeras genom att en helhetsbild ges. Genom 
den kvalitativa metoden inriktas studien på ”mjuka data” som kvalitativa intervjuer och 
tolkande analyser. Detta är en flexibel metod. Om man till exempel vid insamlandet av 
information har formulerat frågeställningar som inte är relevanta för det material man får 
fram, kan dessa rättas till eller ändras i efterhand. De frågor som ställs till respondenterna, i 
det här fallet delprojektledarna, behöver till exempel inte ställas i samma ordning varje 
gång. Inte heller behöver fasta ramar ställas upp för undersökningens utförande, utan det 
finns utrymme för flexibilitet och anpassning efter hand. Vid sammanställning av 
intervjufrågor är det viktigt att konstruera dem så att de inte blir ledande utan att 
respondenten fritt kan svara det som faller in. I arbetet har valts att intervjua 
delprojektledare inom företaget, dels personligen, dels med elektroniskt dokument via e-
post.  

2.2 Intervjufrågor 
Intervjufrågorna nedan finns att läsa i sin helhet i bilaga A. 

Frågorna 1-7, 11,12 är av organisatorisk karaktär och syftar till att få förståelse för hur 
inhyrning av gräventreprenad går till idag och hur en omstrukturering i 
inhyrningsprocessen med avtal och prestationskrav skulle kunna se ut. 

Frågorna 8, 9 och 10 är av ekonomisk karaktär, och syftar till att få förståelse varför ett 
projekts ekonomi inte stämmer i utfallet med den gjorda kalkylen. 

För att få uttömmande och spontana svar valdes att inte skicka ut frågorna i förväg, utan 
att det skulle bli samtal av mer utredande karaktär. Efter gjorda intervjuer skickades dessa 
frågor via e-post, så att kompletteringar kunde göras om någon av respondenterna 
upptäckte att något svar inte var tillräckligt uttömmande.  

Under de personliga intervjuerna gjordes anteckningar som sedan kompletterades med 
minnesanteckningar. 

Frågorna 13-17 är kompletterande frågor som skickades via e-post till respondenterna. 
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2.3 Val av respondenter 
När respondentintervjuer görs är det av vikt att den som blir intervjuad är insatt i ämnet 
som ska utredas [1]. 

 Därför var det logiskt att intervjua de olika delprojektledarna inom företaget som har 
ansvaret för att rapportera in alla projekt inom sina geografiska områden. De är väl insatta i 
projekten och medvetna om problem kring diskrepans mellan kalkyl och utfall. 
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3 Förmetod 
När ett företag önskar få en förbättrad effektivitet och en mer ekonomisk användning av 
sina resurser är det många saker som måste tas hänsyn till. 

Det måste ses till organisatoriska och ekonomiska aspekter. Frågor som då kan ställas är: 

Hur ska företaget se på sin produktionsapparat? Hur ska förändringarna genomföras? Vad 
är kostnaderna för att inte leverera med fullgod kvalitet, och var i produktionen vinner 
företaget mest på att gå in och förbättra kvaliteten? Vem ska vara delaktig i 
förändringsarbetet? 

I det följande kapitlet kommer de olika frågorna att tas upp. 

3.1 Tjänster  och lean production 
En allt större andel av Sveriges BNP utgörs av tjänster. Allt större del innebär hantering av 
information. 

Betydelsen av tjänster är mycket stor även inom den traditionellt varuproducerande 
industrin. Internt i företagen är en stor del av aktiviteterna att betrakta som ren 
tjänsteproduktion. Dessutom är i allmänhet en hel del tjänster knutna till de varor som säljs. 
Några exempel är försäljning, garantier, reklamationshantering, service och underhåll. 

Sammantaget innebär detta att det är viktigt att fokusera på hantering och förbättring av 
tjänstekvalitet. Trots att varor och tjänster på många sätt skiljer sig åt är det viktigt att 
poängtera att arbetssätt och verktyg för kvalitetsutveckling är i stort sett oberoende av om 
produkten är en vara, en tjänst eller en kombination av varor och tjänster. Några skillnader 
mellan varor och tjänster som brukar framhållas är: 

− Tjänster är inte lika konkreta som varor och det kan därför vara svårt att förklara, 
specificera och mäta innehållet i en tjänst. 

− Kunden deltar ofta själv aktivt i att skapa tjänsten. 

− Tjänsten ”konsumeras” ofta samtidigt med att den skapas vilket också innebär att 
tjänsten inte kan lagras eller transporteras. 

− Kunden blir inte ägare av någonting efter det att tjänsten levererats. 

− Tjänster består av aktiviteter och processer och kan därför inte testas och prövas av 
kunden innan köpet. 

− Tjänster består ofta av ett system av deltjänster. Kunden värderar dock helheten 
och inte de enskilda deltjänsterna  
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Särskilt viktigt är det att konstatera att i många fall bestäms en mycket stor del av kvaliteten 
i en tjänst i det ögonblick som den som utför tjänsten, leverantören av tjänsten, och 
kunden möts. Detta moment kallas ofta, enligt Klefsjö [2], ”sanningens ögonblick” och syftar 
på det avgörande mötet mellan matadoren och tjuren där en av dem ska dö. Detta är ett 
ögonblick av möjligheter på grund av de rika tillfällen leverantören har att övertyga kunden 
om tjänstens förträfflighet. Å andra sidan, om ett fel har inträffat är det i regel för sent att 
göra något åt det när kunden har gått. Det mest perfekta system för utformning och 
utförande av tjänster är inte mycket värt om det inte fungerar just vid sanningens 
ögonblick. Kvalitet på en tjänst kan därför, i minst lika hög grad som för varor, uppfattas 
som en relation mellan tjänsten och dess leverantör samt kunden som upplever tjänsten 

Lean production: (På svenska ungefär slimmad produktion, syftar på att man drar ner på 
omloppstider och onödiga rutiner, inte på personal) Det är en strävan efter att ha ett 
kontinuerligt flöde av varor och tjänster, som exakt motsvarar kundernas aktuella behov. 
De affärskoncept, principer och metoder som kallas Lean production , är mycket kraftfulla 
i ett systematiskt förbättringsarbete. Det innebär bland annatatt involvera alla i företaget i 
arbetet mot det gemensamma målet att för kunder utveckla och producera överlägsna 
produkter med konkurrenskraftig kundtillfredsställelse. När ett företag utmanar sina 
processer krävs allas engagemang och delaktighet för att få de önskade effekterna av 
arbetet. 

Det går att hitta stora förbättringspotentialer när företaget lärt sig att se de slöserier som 
finns inbyggda i systemen. Inom administrativa processer är exempelvis ofta bara några få 
procent av tiden värdeskapande. Arbetsinsatsen för att skapa kundvärde kan även där 
minskas dramatiskt med en bra struktur på förbättringsarbetet.  

Ett flertal företag har påvisat minskad ohälsa när inflytandet har ökat. I en Lean 
organisation är lagarbete och allas medverkan i förbättringsarbetet centralt och det finns en 
kontinuerlig satsning på utbildning och träning för alla medarbetare. 

Arbetet utförs enligt ett standardiserat arbetssätt, som ständigt förbättras för att uppnå de 
resultat som olika intressenter förväntar sig av organisationen. 

För den långsiktiga överlevnaden och utvecklingen är det mycket viktigt att företagen tar 
situationen på allvar och arbetar intensivt och systematiskt på ett sätt, som bedöms passa 
den egna verksamheten [3]. 
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3.2 Organisatoriska effektiviseringsaspekter 
När man talar om effektivitet och effektivisering kan man relatera till olika synsätt på en 
organisation och dess arbetare och tjänstemän[5]. 

En syn är Scientific Management där man ser arbetaren som ”en kugge i maskineriet”. 
Med det synsättet tas yrkesstoltheten ifrån arbetaren, arbetaren står till exempel vid ett 
löpande band och utför sysslor som är helt automatiserade och styrda i sitt utförande. 
Arbetaren är utbytbar och har inget direkt ansvar för upplägget av arbetsuppgifterna . 

En annan syn är Human Relation där man säger att för arbetsmoralen och 
produktiviteten är inte materiella förhållandena på arbetsplatsen det viktigaste, utan 
människans behov av erkännande och trygghet samt känslan av att höra samman i en 
grupp är viktigare.  

En tredje syn är den Byråkratiska rörelsen där man ser byråkratin som den idealiska 
formen för offentlig förvaltning, därför att den är rättrådig och opersonlig.  

3.2.1 Andra saker att se på  
Hur uppnås effektivisering och vad är effektivitet egentligen? 

Det finns till exempel det som kallas inre effektivitet, det är hur väl anpassad 
verksamheten är för att klara omvandlingen av olika resurser till färdiga produkter. 

Den inre effektiviteten kan mätas på olika sätt, till exempel energiförbrukning eller antal 
nedlagda arbetstimmar per producerad produkt. För att veta om produktiviteten är 
tillräcklig måste man ha kontinuerlig uppföljning av verksamheten och mätbara mål på till 
exempel arbetskrafts-produktivitet. 

3.2.2 Olika mål som sätts upp  
Effektmål: Uppdragsgivarens syfte med projektet. De specificerar vilken effekt (till exempel 
en ny produkt, effektivare produktion eller förändrade arbetsformer) som projektet ska ha 
åstadkommit vid en given tidpunkt. Dessa är mätbara och fastlagda i tiden. 
 
Projektmål: Är en omskrivning av effektmålen ur projektledarens perspektiv. Anger vad 
projektorganisationen ska åstadkomma för att projektet ska ge den effekt som 
uppdragsgivaren vill uppnå. 

3.2.3 Övriga aspekter 
Värdeanalys: Utvecklingen av en produkt ska inte utgå ifrån en existerande konstruktion 
utan från de funktioner den ska fylla [4].(Se vidare resonemang om reengeneering under 
punkt 3.5) 
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3.3 Ekonomiska effektiviseringsaspekter 
Det går inte att bara se på hur en effektivisering ska genomföras organisatoriskt, utan 
hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna måste också tas. Olika steg och moment måste 
ses igenom. Det finns orsak att se på effektivisering och indragningar i ekonomi och 
organisation ur mer än en synvinkel. 

Ett sätt att se är enligt Kaizen: Att dra ned på kostnaderna, inte befrämjande av personlig 
utveckling, det är målet. 

Den systematiska elimineringen av buffertar har en viktig uppgift utöver den mest 
uppenbara att hålla lagerhållningen nere. Genom att ta bort buffertar synliggörs 
ofullkomligheter i tillverkningsflödet. De problem som därigenom framträder blir 
utgångspunkt för problemlösning i en anda av Kaizen, vilket uppmuntrar varje individ att 
engagera sig i sökandet efter bättre arbetsmetoder [5]. 
 
Ett annat sätt att se kallas riskbegränsning: Riskhantering innebär att man i förväg har 
räknat med vissa bakslag och då finns det vanligen en reserv för just detta. Man har förstås 
inte en reserv för varje risk utan för hela verksamheten. Målet är att reserven ska innehålla 
tillräckligt mycket tid och pengar för att man ska ha åtminstone en femtioprocentig garanti 
för att täcka kostnaderna för de risker som materialiseras. Det måste också tas hänsyn till 
att det trots allt måste finnas buffertar och framförhållning [6]. 

Riskreserven är tid och pengar som budgeterats för arbete som kanske aldrig behöver 
göras. Utan riskhantering skulle man ha skurit bort sådana reserver för att få en mer 
acceptabel budget och ett bättre pris. Det är därför vi ofta hamnar i en situation där 
budgeten och tidsplanen utgår från att inga risker någonsin kommer att materialiseras. 

Att avsätta en riskreserv för en säkerhetsnivå på 50 procent eller mer kallas 
riskbegränsning. 

Med rimlig fart: För att lära sig driva kunskapsföretag ”med rimlig fart” måste hela 
riskdiagrammet studeras. Om en viss strategi påtagligt förflyttar diagrammets tyngdpunkt åt 
vänster är det en bra strategi. Om risken i fråga sedan inte materialiseras, har man ägnat en 
viss tid åt uppgifter som visade sig bli inte nödvändiga. Den tiden får placeras i samma 
kategori som de pengarna man betalade förra året till den livförsäkring som visade sig inte 
behövas [6]. 

Ovan sagda (med rimlig fart) avser som synes kunskapsföretag, men kan väl ses som 
allmängiltigt. 

Finns det till exempel någon som låtit bygga ett nytt hus som inte har sett kostnaderna 
skena iväg på det ena efter det andra, eller fått se hur bygget har dragit ut på tiden på grund 
av olika ”oförutsedda” händelser? 
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3.3.1 Kvalitetsbristkostnader: 
Utgör allt för ofta en stor del av företagets ekonomi. De kan uppdelas i 

 Interna felkostnader, det vill säga kostnader orsakade av att man internt inom 
företaget, innan leverans till kunden, upptäcker att produkter eller material avviker 
från ställda krav. Exempel: Kassation, omarbetning och stilleståndskostnader. 
Vidare bör olika indirekta kostnader ingå såsom kostnad för inställda, men ej 
avbokade sammanträden och väntetider 

 Externa felkostnader: kostnader som orsakats av att produkter blivit felaktiga, men 
där felet ej upptäcks förrän efter leverans till kunden. Exempel: reklamationer, 
garantikostnader och goodwillförluster. 

 Kontrollkostnader: för att kontrollera att produkter och material uppfyller ställda krav 
i de olika leden i tillverkningsprocessen. Exempel: mottagningskontroll, 
tillverkningskontroll och slutkontroll. 

 Förebyggande kostnader: olika kvalitetsbefrämjande åtgärder inom hela utvecklings- 
och tillverkningsprocessen. Hit brukar man exempelvis räkna kostnader för att 
införa ett kvalitetssystem samt kostnad för leverantörsbedömning och utveckling av 
personal. 

Av dess 4 kostnadsslag är interna felkostnader de mest uppenbara och de är också 
förhållandevis enkla att följa upp. 

Ordet kvalitetsbristkostnad ger signaler om att det är kvalitet som kostar, visst kostar 
förebyggande åtgärder, men det som kostar mer är brist på kvalitet. Det som kostar är att 
producera defekta enheter eller att utföra tjänster på ett felaktigt sätt så att omarbeta eller 
ersättning i olika former erfordras [2].  
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3.4 Aspekter på effektiviseringens genomförande 
”En bra strategi är inte tillräckligt. För att genomföra den krävs ledarskap.” 

 [Aniander, Magnus m.fl, 2000,s.91] 
 

3.4.1  Standardisering av kunskaper och färdigheter 
Samordningen baseras på att deltagare i processen har en bestämd utbildning eller träning, 
vilket gör det möjligt att koordinera arbetet utan att varje gång starta om från grunden. 

Mycket av samordningen inkluderas i de rutiner, roller och värderingar som råder i 
organisationen, vilka till stor del är påverkade av medarbetarnas utbildning och träning [3]. 

Flexibilitet i tillverkningen är inte endast en teknisk fråga. I lika hög grad handlar det om 
organisation och personal. Frågan om personalens flexibilitet har bland annat medfört att 
arbetskraftens kvalifikationer har kommit i fokus. Flera forskare är överens om följande 
karaktäristiska drag i det framtida industriarbetet[3]: 

Man kommer att behöva ha: 

• Teoretiska kunskaper 

• Systeminriktade kunskaper 

• Förståelse för hela processen 

• Mångkunnighet 

• Förmåga att arbeta i grupp 

• Initiativ- och improvisationsförmåga 

• Flexibilitet 

• Kontinuerligt lärande 
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3.5 Gemensamma mål kräver ömsesidig respekt 
En omorganisation eller effektivisering går inte att genomföra uppifrån utan att ha stöd hos 
dem det berör. Det måste finnas förståelse för behovet av förändringen hos dem det gäller, 
men framför allt måste den som kommer med initiativet/kravet visa respekt och tillit för 
dem det berör [5]. 

Dessutom måste i stället för specialister den nya produktionsapparaten bemannas med 
arbetare som har bred kunnighet, förmår överbrygga olika specialiteter och är kapabla till 
yrkesmässig bedömning av de problem som kan uppstå i det löpande arbetet, för att den 
nya tekniken eller det nya arbetssättet ska komma till sin rätt. (Detta blir tydligt i 
förbättringsförslagen, där det föreslås att företaget ska utbilda anställda i de olika 
momenten som ingår i att utföra sitt arbete på bästa sätt.) 

Detta kan sammanfattas i uttrycket reengeneering beskriver det så här: 

Hur arbetet har utförts tidigare är inte intressant, utan ansträngningarna avser att finna hur 
arbetet kan göras på bästa sätt idag [5]. 

Till sist, en fråga att ställa sig när det gäller förändring av inhyrning av gräventreprenad: 

Hur vill de samarbeta med oss? 

Detta med tanke på förslag, som ges senare under förlag till förbättringar,  att styra så att 
det blir attraktivt för gräventreprenaden att skaffa kompetens och behörighet för 
kabelförläggning. 

 
I denna utredning finns det alltså många sätt att se på hur en effektivisering ska 
åstadkommas och vägen dit. 
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4 Dagens förfarande hos företaget 
Syftet med effektivisering i en organisation är att ta tillvara på organisationens personella, 
materiella och ekonomiska resurser på bästa eller åtminstone ett bättre sätt än tidigare. För 
att åstadkomma en förändrig krävs engagemang och medverkan från alla berörda, vilket ska 
skapa delaktighet och ansvar hos varje berörd enhet. 

Intervjufrågor och svar finns i bilaga i. 

Intervjumaterialet visar att det råder stor olikhet i hur gräventreprenad används, vilken 
avtalstyp (per timme/meter), vilka arbetsmoment och hur arbetet följs upp. Nedan följer 
en sammanställning av intervjusvaren. Intervjufrågorna finns som bilaga till rapporten. 

På många håll används grävmaskinen med förare till att dra kabel och kabelspel, ta upp 
gamla stolpar, sätta stolpar, spola hem lina och kabel (= dra hem befintlig kabel). Någon 
har korg på grävmaskinen och hjälper till med linjearbete. På ett ställe har en grävmaskinist 
lastbil och används då till att köra reservkraftaggregat. 

Utvecklingsmöjligheterna som vissa respondenter kan se är  

 att köpa in entreprenaden till fast pris,  

 att entreprenören får behörighet att lägga i hela kabeln så att företaget bara gör 
skarvar och avslutningar, (att i stället för som nu entreprenören hyrs in med s.k. 
spadgubbe),  

 att köpa in arbetsmoment som återställning, d.v.s. tillbaka med grus eller asfalt. 

Att inom avtal service skapa framförhållning anser de flesta är svårt, då service bland 
annat innebär felavhjälpning och där går det ju inte att styra, eftersom det inte är förrän ett 
fel uppstått som det de facto går att avhjälpa. Annars så anses det att det är viktigt att 
uppdragsgivarna är så tidiga som möjligt med att upplysa när de fått förfrågningar, så att 
företaget ”mentalt” kan förbereda sig på nya projekt. Uppdragsgivaren ska vara tydliga mot 
sina kunder om rimligheten i tidsramar. 

Att skapa volymer som är attraktiva för UE är en komplex fråga. Någon föreslår att UE 
själv ska få lämna ett fast pris för det givna arbetet för att sedan själv få styra schakten (går 
det snabbare än beräknat tjänar de mer pengar). På andra håll föreslås det att skaffa fram 
avtal som garanterar ett visst antal timmar per år, och då se till att den entreprenören är den 
som i första hand får sin kvot uppfylld. 

I frågan om varför det blir dyrare än projekterat är de flesta ense om att det är stora 
brister i hanterandet av EBR, det är för många oklart om vilka moment som ingår i det 
uppköpta arbetet, och man gör många moment som inte ingår i EBR och får därför inte 
betalt för dessa. Dessutom anses det på de flesta håll att den beräknade tidsåtgången i EBR 
är alldeles för snålt tilltagen. Det är fel i kalkyl och beredning om det är väldigt stor 
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diskrepans mellan kalkyl och utfall.  Priserna har trissats upp sedan stormen ”Gudrun” och 
avtalet, som företaget utgår ifrån i sin prissättning, har inte följt detta. 

Huruvida det är koll på avvikelser mot kalkyl skiljer det sig väsentligt. Ett distrikt har 
genom dagboksblad full kontroll (detta kan tydligt ses i projektens utfall), ett annat anser 
sig inte ha haft koll överhuvudtaget. 

När det gäller varför det i vissa fall går att få ut tillägg och i andra fall inte är svaret 
tydligt: Det beror till stor del på personkemi mellan projektledare och beställare. 
Kommentarer som kan komma vid krav är: Är ni inte yrkesmän, det här skulle ni ha sett tidigare.  

Det beror dessutom på hur väl dokumenterat utlägget är, och i hur god tid man har 
kommit med kravet till beställaren. 

Svaren på fråga 12, (Ser du möjligheter att handla upp fler tjänster av UE, förutom 
grävtjänster?), är bland annat trädbevakning, trädfällningar, lägga ut märkband, fylla igen, 
enklare servisanslutningar. 

Förändring i sättet att hyra in har på ett håll lett till att man fått bättre ekonomi genom 
att entreprenören har fått samma avtal som företaget och då samma kostnadskriterier. På 
ett annat håll blev det sämre ekonomi, där hade det hyrts in grävmaskin med ”spadgubbe”, 
där fanns inte kunskap eller erfarenhet för att styra/leda grävmaskinisten. Ingen 
omfattande förändring har gjorts. 

När en maskin med förare kommer in i ett projekt sker det på företagets förfrågan, det 
sker på rekommendationer och utifrån entreprenörens utrustning. Att en 
grävmaskinsentreprenör som gör ett sämre arbete kan återkomma i ett nytt arbete 
anses inte vara vanligt förekommande, men i så fall beror det på att efterfrågan är större än 
tillgången för närvarande. Om någon är duktig ser man ganska snart, dels på plats och 
dessutom vid uppföljning av arbete och ekonomi. Det sprids också mellan montörer, som 
kan ge rekommendationer. 
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5 Förslag till förbättringar 
”En insikt blir en vetenskaplig insikt först när den redovisas på ett sådant sätt att även andra kan 
komma fram till den.”  
[Sandkull, Bengt, Johansson, Jan, 2000,s.200] 

 
Företaget bör:  

1. Hyra in gräventreprenad genom incitamentsavtal: ”Svart låda” = Gör arbetet inom 
denna tid, det kvittar hur, bara det är gjort enligt reglementet. Annars vite som är inskrivet i 
avtalet. 

2. Hyra in gräventreprenad med s.k. spadgubbe. Det är i dagens läge, med rådande brist 
på montörer, inte förenligt med gott utnyttjande av resurser och god ekonomi att ha 
montörer till annat än just elektriska arbeten. Men i de fall där valet står mellan att ha 
montör på traktamente eller att fördröja arbetet bör kostnaden för detta läggas på kunden 
och inte läggas på projektledaren som fallet är idag. (Genom att ha incitamentsavtal blir det 
entreprenörens ansvar och intresse att arbetet blir gjort i rätt tid, och företaget slipper ha 
kontroll och styrning över hur tiden används.) 

3. Styra så att det blir attraktivt för gräventreprenad att skaffa kompetens och 
behörighet att skarva kabel. På detta sätt kan företaget tjäna både pengar och tid. 

(Att det råder en konflikt mellan att gräventreprenad ska få behörighet å ena sidan och att å 
andra sidan låta montörer göra arbetet är författaren medveten om. ) 

4. Se till att samtliga inom ett projekt använder sig av dagboksblad för dokumentation av 
arbetet. Detta innebär att alla arbetsmoment och dylikt som tillkommer utöver vad som är 
projekterat blir dokumenterade omgående. Denna dokumentation kommer då att ligga till 
grund för de tillägg som projektledaren behöver begära av beställaren. 

5. Ge alla montörer och övriga berörda utbildning i EBR, vilka arbetsmoment som ingår i 
de olika koderna, samt vilka arbetsmoment som inte ingår. Detta då det har visat sig att 
montörer utför arbetsmoment som inte ingår i en viss kod och att företaget därför inte får 
betalt för hela arbetet.   

6. Införa veckomöten där de som är berörda av ett projekt går igenom veckan som gått, 
och veckan som kommer. På dessa möten kan dagboksbladen bli inlämnade till 
projektledaren, och de kan bli genomgångna för eventuella tillägg. På detta vis kan kravet 
om tillägg sändas in till beställaren i god tid och frågor om dessa kan redas ut medan de 
ännu är i färskt minne. Erfarenheten visar att på de ställen där detta tillämpas redan idag är 
diskrepansen mellan kalkyl och utfall avsevärt mindre än på övriga ställen. 



Effektivisering av inhyrningsprocessen av gräventreprenad. 

 

19 
 

7. Utbilda samtliga projektledare i arbetsledning. Det faktum att man är en utmärkt 
specialist inom ett område innebär inte per automatik att man är en bra chef och ledare. 
Det behövs kunskap om hur man leder ett arbete och vad som krävs av en chef. [6] (Detta 
blir mycket tydligt vid diskussionen om varför det går att få ut tillägg i vissa fall och i andra 
inte.) Kostnader för en sådan utbildning borde snart ha tjänats in på de tiotusentals kronor 
som missas i samband med tillägg som en beställare (ofta i rent godtycke) inte godkänner.  

8. Budgetera för en s.k. riskreserv [6], d.v.s. se till att det redan i kalkyl som lämnas till 
beställaren finns utrymme för oförutsedda händelser och utgifter (dock inte så mycket som 
50 %). Det är på grund av att budget och tidsplan utgår ifrån att inga risker någonsin 
kommer att materialiseras som behovet av att begära tillägg så ofta uppkommer. Att i 
efterhand vara tvungen att begära tillägg, och det ofta, ger inte goodwill, det ger badwill och 
är i slutändan skadligt för företaget. Om sedan risken inte materialiserats, så är det bra, 
det blir mer klirr i kassan för företaget. (Med tanke på att medeltalet på tillägg, på de 
undersökta projekten 9 %, är detta kanske något att reflektera över, fram till en 
omorganisering av hanterandet har skett.) 

9. Före uppstart av ett nytt projekt ha ett möte där samtliga inom företaget berörda för 
projektets genomförande går igenom projektkalkyl och ser på beställda arbetsmoment vad 
som ingår i dessa, och vad som eventuellt fattas. På så sätt kan man på ett tidigt stadium 
rätta till felaktigheter, och stora pengar samt mycket merarbete sparas. 

Genom att standardisera kunskaper och färdigheter inom hela företaget, och på så sätt ha 
ett enhetligt förfarande, görs det möjligt att koordinera arbetet utan att varje gång starta om 
från grunden. 
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6 Diskussion  

6.1 Metodreflektion 
Största delen av denna rapport grundar sig på kvalitativa intervjuer gjorda med 
delprojektledare på företaget. När en studie av detta slag genomförs innebär den en 
lärandeprocess under vägen. Under studiens gång får man insikter i ämnet som inte fanns 
före studiens genomförande. Att studien gjorts i ett företag har inneburit att företagets 
arbetssätt och struktur under tiden blivit tydligare. Hade denna kunskap och insikt funnits 
från början, hade det funnits möjlighet att välja andra metoder. Med insikt kommer 
förståelse, detta hade även inneburit att andra frågor kunde ha varit aktuella inför 
intervjuerna som genomförts.  

Det visade sig vara av stort värde att ställa frågorna vid personliga möten. Den del av 
undersökningen som gjordes med uppföljningsfrågor fick betydligt kortare svar som inte 
alls var så omfattande och innehållsrika.  

6.2 Analys av resultat 
 ”Den frågeställning som vi har som utgångspunkt inverkar på vårt val av källor.” 
  [Holme, Idar; Solvang, Bernt, 2001, s.125] 

Som det går att läsa i avsnitt 3.1 om tjänster och lean production är det viktigt fokusera på 
hantering och förbättring av tjänstekvalitet.  

Problemet är snarare av den karaktären att organisatoriska förändringar i företagets 
upphandling och hantering av löpande händelser är önskvärda och vid anställning, som det 
visas under avsnitt 3.5 i framtiden kommer att ställas allt större krav på arbetarens 
kompetensbredd.  
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7 Slutsatser 
 Efter gjorda intervjuer, med sammanställning och analys av dessa, samt litteraturläsning, 
har rekommendationer till handlingsplan för företaget lagts fram. Framför allt vill 
författaren peka på punkterna 4,5 och 7 från kapitel 5 ”Förslag till förbättringar”. 

 Se till att samtliga inom ett projekt använder sig av dagboksblad för 
dokumentation av arbetet. Detta innebär att alla arbetsmoment och dylikt som 
tillkommer utöver vad som är projekterat blir dokumenterade omgående. Denna 
dokumentation kommer då att ligga till grund för de tillägg som projektledaren 
behöver begära av beställaren. Denna rekommendation är i linje med vad som sägs 
i lean production att involvera alla i företaget mot det gemensamma målet att 
utveckla och producera varor och tjänster. 

 Ge alla montörer och övriga berörda utbildning i EBR, vilka arbetsmoment som 
ingår i de olika koderna, samt vilka arbetsmoment som inte ingår. Detta då det 
har visat sig att montörer utför arbetsmoment som inte ingår i en viss kod och att 
företaget därför inte får betalt för hela arbetet.  Denna rekommendation är också 
helt i linje med vad som sägs i lean produktion om att arbetet ska utföras på ett 
standardiserat arbetssätt. 

 Utbilda samtliga projektledare i arbetsledning. Det faktum att man är en utmärkt 
specialist inom ett område innebär inte per automatik att man är en bra chef och 
ledare. Det behövs kunskap om hur man leder ett arbete och vad som krävs av en 
chef [7]. (Detta blir mycket tydligt vid diskussionen om varför det går att få ut 
tillägg i vissa fall och i andra inte.) Kostnader för en sådan utbildning borde snart 
ha tjänats in på de tiotusentals kronor som missas i samband med tillägg som en 
beställare (ofta i rent godtycke) inte godkänner.  

Dessa är de tre centrala förändringar som kan göras för att få ett bättre flöde i 
verksamheten.  

Om företaget gör dessa förändringar bidrar det till att komma tillrätta med de 
kvalitetsbristkostnader som kategoriseras som interna felkostnader. 

Att göra så är också i linje med konceptet Lean production som innebär att involvera alla i 
företaget mot målet konkurrenskraftig kundtillfredsställelse. 

Det innebär dessutom att man, genom att inte behöva lägga tid på att kräva tillägg, får en 
bättre inre effektivitet. 

De tre punkterna ovan kan också vara tillämpbara hos andra företag och organisationer. 

Om företaget dessutom lägger in ekonomisk- och tidsbuffert kan det ge en överlägsen 
kundnöjdhet genom att man inte i första taget överskrider givna ramar. 
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8 Tankar kring undersökningsresultaten 
I dessa effektiviseringstider där företag och organisationer är så nedbantade i fråga om 
personal och övriga resurser är det viktigt att inse att det mest effektiva inte är alltid att 
lägga mer arbetsuppgifter på den enskilda arbetaren.  

Det verkar som om många företag har kommit till den punkt där man istället för att spara 
tid och pengar läcker pengar genom att låta överkvalificerad personal sköta uppgifter som 
någon med lägre utbildning och lön kunde ha gjort, och dessutom billigare och bättre. 

Att i stället verka efter konceptet lean production, inte friställa personal och lägga på 
kvarvarande personal orimliga arbetsbördor, är mer i tiden. Att komma åt slöseriet i 
ledtiden dels genom att se på processer och dessutom genom att ta vara på personalens 
egen kreativitet kommer att spara mycket tid och resurser. 

Att satsa på god kvalitet på tjänsten från början, att se till att ta reda på och med alla 
ingående moment kommer, enligt lean production, att löna sig. Visst kostar förebyggande 
åtgärder, men det som kostar mer är brist på kvalitet. Det som kostar är att producera 
defekta enheter eller att utföra tjänster på ett felaktigt sätt så att omarbete eller ersättning i 
olika former erfordras. Se på resonemanget om utlägg och dagboksblad. 
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9 Rekommendationer till fortsatt arbete  
 

1. Genomför de föreslagna förbättringarna 

2. Anställ personal som kan ta över uppgifter med sekreterarkaraktär, och frigör på så 
sätt de högre avlönade chefernas tid, så att de kan göra det arbete de är anställda 
för, nämligen att vara chefer. 

3. Ta reda på vad som ingår i kabelförläggning, vilka moment och vilken materiel, 
enbart för detta. Ta reda på antal ingående komponenter per meter lagd kabel. 
Önskvärt är en kolumn i kalkyl som talar om vad materielen kostar sammanlagt.  

Kalkyler är knepigt att förstå sig på. Man känner inte att man vet vad som ska 
komma ut i slutändan; tillkommande punkter är svåra att lägga till i efterhand. Till 
exempel. punkten jordtag: den har kolumner för bland annat jordning, arbete, 
materiel och så vidare. Materielen i sin tur består av många enheter: markerings-
band, muttrar, kabelskydd mm. Det är svårt att bena ut varifrån kostnaderna 
kommer. 

4. Gå djupare in i det ekonomiska redovisningsverktyget för att där utreda om det går 
att ta fram ett nyckeltal för utredning av hur effektivt olika resurser tas tillvara, 
genom att analysera de olika kolumnerna i kalkylen. 
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i. Sammanställning av intervjuresultat 
Här presenteras intervjufrågorna, med svar fråga för fråga. Av hänsyn till att svaren är ärliga 
och uppriktiga, redovisas inte namnen utan de ersätts av en siffra inom parentes. Namn på 
orter kommer inte heller att återges utan ersätts med en bokstav följd av -stad. 

Frågor och svar. 

1: Hur använder man grävresurser idag? 

Dra kabel, kabelspel. Ta upp gamla stolpar+ plantera nya. På vissa grävmaskiner finns korg 
-> hjälper vid linjearbete. Spola hem lina och kabel(= dra hem befintligt). (1) 

I projekt och nyanslutningar. Löpande, fast, a'pris. Inga direkta upphandlingar. Nu har man 
tecknat avtal med många. (2) 

Avtal 3. På löpande räkning, timpris är avhandlade sedan tidigare. Historiskt haft 
grävmaskin och egen resurs (montör) P.g.a. personalbrist spadgubbe (grävmontör (inhyrd)) 
Det elektriska görs av montör. P.g.a. personalbrist viktigt att montör endast gör el-arbete. 
(3) 

Stolpsättning, kabelgrävning. (4) 

Till småprojekt tillsammans med montör. Till reparationer, felavhjälpning tillsammans med 
montör. En som har lastbil används för reservkraftsaggregat. Kör också stolpar vid behov. 
Han är något av en alltiallo. (5) 

Avtal 2 (stora projekt) och 3, de körs ihop. Maskin får specifika jobb. Planering varje 
torsdag. Till hösten är det mycket jobb, då har man bokat 3 till. (6) 

2: Vilken avtalstyp? (per timme/meter) 

Per timme. Tekniker räknar ut hur många timmar som behövs (P2-kalkyl).(1) 

Meter är vanligast. Annars a'pris: Meter/styck/kubik. (2) 

Per timme i de mindre projekten. Mest landbygdsnät här i området. (3) 

Timpris till 100 % vad det gäller mindre uppdrag och stolparbeten. Vid större och 
medelstors kabelprojekt tillämpas fastpris, projektpris. (4) 

Per timme. Vi har blandat landsbygd och stadsnät. (5) 

Både och. I staden är det avtalspris per timme, löpande jobb. företaget tjänar x kr/tim. På 
landsbygd efter prislista per meter. Prissätter ej jobb< 100 000 kr. (6) 

3: Vilka arbetsmoment köps in av UE? 

Grävning och transporter. Transport med schaktmassor (deponi, speciellt asfalt) och 
återfyllnadsmassor. Transport av reservelverk. (1) 

Uppschaktning, återfyllning, återställning av yta. Ibland köps sand och grus av firman. (2) 

Massor: Grävning och allt som hör till det, rasering av gammalt ledningsnät, grävmaskin 
med korg till montör (underlättar stolparbete). Dessa är de största momenten. 
Stolpsättning, dra ut friledning (spola lina)(3) 

Maskintjänster, rörtryckning samt mindre del av montörresurser. (4) 
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Förutom gräv: - Ej gräv: besiktningar, kabelvisning, avläsningar, även beredare. (5) 

Grävning och spadgubbe (följeman). Vi vill inte ha montör som går efter och jobbar. Detta 
är så ända sen C-stad Energi-tiden. Montör kommer efter och gör elektriskt montage. I 
stan förekommer det att man har maskin och montör. (6) 

 

4: Vilka utvecklingsmöjligheter ser du vid upphandling av UE? 

Vi frigör tid för våra egna montörer.(Största vinsten med att köpa UE) 

Köpa in inmätning för översiktskarta till uppdragsgivaren. Köpa in inkoppling av serviser. 

(I A-stad kommer man ursprungligen från A-stad energi).(1) 

Att jobba mer mot fasta priser.(är på gång). Gå ifrån löpande pris för att få mer effektivitet. 
(2) 

Inte köpa per meter i småprojekt. Köpa på fast pris för helt uppdrag, alternativt löpande 
med spadgubbe. Löpande med spadgubbe kräver att vi har kontinuerlig kontroll, det blir 
kostsamt pga. ingen från företaget som styr.  Styrning krävs. Fast pris: Man går efter EBR. 
Tekniker gör beredning med alla arbetsmoment, denna lämnas till beställare för 
godkännande. (3) 

Ej så stora här, då det inte är någon marknad med UE, men fortfarande utvecklingsbar. (4) 

Fast pris (från sträcka A till B), meter eller EBR. Lägg i kabel och gör allt så att företaget 
bara gör skarvar och avslutningar. (5) 

Ta mer helhet, leja bort: teleutsättning, TEA-plan, styrlastbilar, grus På sommaren är det 
svårt att få tag på lastbil. företaget har ett avtal med en transportfirma (combipris med fria 
mil och fria lyft) (6) 

5: Hur skapar vi framförhållning? Vad kan vi inom företaget göra för att skapa 
framförhållning? 

Beställaren ska vara mer precisa mot sina kunder (beställare). Uppdragsgivaren ska fråga 
när ställverket är på plats (anslutningsärenden) företaget ska ringa i förväg så att installatör 
ej åker på ”bomåkningar”. Svårt med framförhållning, service är ju bland annat 
felavhjälpning, där går ej. Besiktningar sker löpande, där har man framförhållning. (1) 

Ha en bra planering. Man ger vissa tider och ramar som inte går att spela på. (2) 

Öppen och rak dialog med kund. Viktigt att uppdragsgivaren, när de får förfrågningar 
meddelar oss, vi kan göra oss ”mentalt” förberedda på för en kund så långt fram som 2008. 
(3) 

Tidigare deltagande i projektering, främst då tillståndsbiten. (4) 

Allt beror på beställaren. Det spelar ingen roll hur många vi är, får vi inte beställningen i tid 
kan vi inte ha framförhållning. (5) 

Det är ju målet att ha framförhållning. Det är lättare i avtal 2. Viktigt att beställaren 
kommer i tid. Service är svårt att planera p.g.a. att det är väldigt kortsiktigt. Det vi vet 
planerar vi på torsdagar. Större projekt går att planera. Vid kortare tid måste ibland projekt 
styras om. Om det blir för mycket tar vi in extra. Man har gjort upp projektlista där man tar 
upp olika saker (6) 
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6: Hur skapar vi volymer som är attraktiva för UE? 

Om UE får lämna fast pris för ett arbete och får styra schakten själv. Går det snabbare än 
uppgjort får de mer pengar, går det långsamt får de inga extra pengar. Meterpris i A-stad är 
inte tänkbart, det skulle bli för högt pga. de befintliga kablar o rör som finns. På 
landsbygden är meterpris tänkbart. UE för el: Byggserviser + vissa serviser där kabeln 
redan är nedlagd, gör pris per styck. Kanske årsavtal med pris per styck. Transport: Betala 
per timme. (1) 

Knyta maskinist till avtal, ge en minsta volym att jobba med. Om du har bra 
framförhållning och planering går det att knyta upp gräv. Att vi från beställaren får veta 
vilka arbeten som är på gång i god tid. (2) 

Vi styr inte över vår kunds volym. Vi kan inte göra utfästelser mot UE.  Tänkbart att skriva 
årsavtal på till exempel 1000-3000 timmar. I så fall måste vi prioritera denna UE som är 
garanterad pengar under året. (3) 

I små/kundnära uppdrag är det svårt då volym och geografi ej medger detta. (4) 

Vi får beställningar i tid. Större projekt. Genom att UE kan se att de kan tjäna pengar på 
det de gör. (5) 

Vi vet vilka volymer vi har haft, går efter det. Vi använder samma UE, kan garantera att ta 
dem i första hand.  På vintern är det mindre jobb, då får UE turas om. Volymgaranti byggs 
på 30-40 miljoner och vi bokar efter det. (6) 

7: Hur ser ett avtal med grävmaskin med förare ut hos er? 

Timkostnader. Schaktar, dar kabel, på med grus, återställer. (1) 

Vi använder företagets mallar. Där står timpriser och utbildning. I år har man börjat med 
meter och a' pris. Är det meterpris får företaget ta betalt av beställaren för precis det som är 
gjort (UE vill ju ha betalt för allt sitt arbete).(2) 

Standardavtal i företagsmallar. (3) 

Timprisavtal. (4) 

Timanställning. Han är mer eller mindre företagare, ”ingift” hos företaget. (5) 

Vi använder oss av ramavtal som en av de huvudansvariga för inhyrningsprocessen inom 
företaget har gjort. (6) 

 

8: Varför blir grävmaskin dyrare än projekterat? (Felräknat i kalkyl? Fel i avtalet-
hur?) 

Fel i EBR-kalkyl, inte relevant, framför allt i stadsnät. Maskinen används till mycket som 
inte är prissatt. Grävmaskin som alltid används får 8 timmar även om den bara används i 6 
timmar en dag. (Välkänt faktum)(1) 

Det är dålig beredning eller dåligt underlag om det skiljer mycket åt. Man har missat 
någonstans i beredningen eller projekteringen. Markförhållandena kan göra att det blir 
dyrare. När det blir mer och mer sten till exempel Om det redan ligger mycket kabel i 
marken går det inte att gräva så fort som brukligt. (2) 

Flera olika parametrar: 1. Beredningstekniker är oerfarna (beredningstekniker är oftast en 
erfaren montör som är tekniskt bevandrad, med internutbildning (egentligen väldigt 
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varierande bakgrund)) 2. EBR är i underkant i tid (en känsla som respondenten har). 3 Brist 
på egna resurser- man har köpt grävmaskin med spadgubbe och har inte haft styrning över 
dem. 4. företaget har varit dåliga på att tala om för UE vilka krav man har på UE 
vidlöpande gräv med spadgubbe, man har inte lämnat med någon prisplan. 5. Okunskap 
om EBR hos montör, han vet inte vilka moment som ingår i de olika koderna, gör arbete 
som inte är inbegripet i koderna och därför inte är projekterat för. Montör följer ej att 
skriva in alla avvikelser i arbetsdagboken. Montör behöver gå igenom alla i projektet 
ingående koder och se vilka arbetsmoment som ingår. När han ser att det fattas ska han 
påpeka och lägga till de obligatoriska arbetsmoment som saknas. Montör behöver 
utbildning i EBR. (3) 

Marknadspriset är högre än avtalspriset i avtalet mellan företaget och uppdragsgivaren, 
samt att EBR. KLG arbetar med gamla metoder, maskinen gör mer, så att timmar flyttas 
från montör till maskin (följaktligen bör montörs produktionsfaktor vara betydligt bättre än 
maskinens) (4) 

För det mesta fel i kalkyl. Det går nästan alltid åt mer tid än beräknat. Våra grävmaskiner 
gör mer än brukligt, många fungerar som montörer, mer eller mindre. (5) 

Priserna trissades upp efter ”Gudrun”. Det är väldiga variationer på priser i Sverige. Se 
timpeng från uppdragsgivaren som sätter priser till företaget. Företaget sätter priser till UE. 
(6) 

9: Vilken koll har delprojektledare på vad som avviker mot kalkyl? 

I A-stad: Dagboksblad skrivs på alla projekt, även på servicejobb. Montören är i huset 
bredvid, så det är bara att gå och kolla med DP om det är något som inte stämmer. Varje 
måndag ska dagboksbladet in, tillägg målas med grön märkpenna och skickas sedan till 
uppdragsgivaren för godkänt. Ingen kommentar från uppdragsgivaren, då är tillägget 
godkänt. Vid avbrott på grund av ”tredje man” skrivs en ny etablering.(vilket ger 5800 i 
plus till företaget kassa) Man har åkermark, där blir det inte mycket tillägg. I staden är det 
mycket tillägg. (1) 

Det kan vara svårt. Vid stora projekt är det många delar att hålla reda på. Det är ett 
problem att det ofta är dåligt med tid att följa upp projekt, ifrågasätta och ha koll på tillägg. 
(2) 

Vi har inte haft koll här. Från och med i våras har vi ändrat i vår organisation och tillfört 
personal vilket medfört att vi har fått större kontroll på avvikelser. Nu är det så bra att 
beställaren har uttryckt sin nöjdhet med saken. Vi behöver ha förberedande och avslutande 
möten inför projektstart med beredare, projektledare och montörer. Vid dessa kan man gå 
igenom hur arbetet är tänkt att utföras och framföra åsikter om rimlighet i tidsåtgång och 
utförande. (3) 

God koll genom full insikt i avtal, kalkyl och utfall. (4) 

Här är väldigt dålig koll. Man ska skriva ner alla avvikelser från projekt, men ej det dagliga 
arbetet som flyter på som det ska. Vissa är bra på det, andra är sämre. (5) 

Fullständig. En DPL för landsbygd, en DP för stadsnät. Tillägg sköter DPL helt, följer upp 
med hjälp av dagböcker. Dagböckerna blir allt bättre, utrymme för förbättringar finns dock. 
(6) 

10: Varför går det att få ut tillägg i vissa fall och i andra inte? 
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I A-stad: Alla jobb gås igenom, alla vet vad de ska göra. Ser man att ett arbete behöver 
göras som inte är med i kalkylen skriver man ett mejl och påpekar detta. Sedan skrivs det in 
i dagboksblad, grönmarkeras och skickas vidare till uppdragsgivaren för godkännande och 
påskrift. Man har direkt uppföljning så att man omgående tar tag i tillägget. Tillägg >50 000 
får faktureras en gång i månaden. Om man ligger bra till i faktureringen ger det plus i 
internränta. TG 5 ska alltid vara på + 8 % (det är den inte alltid)(1) 

Det kan vara beställarrelaterat, vissa är lätta att ha att göra med, andra säger alltid nej. Bra 
dokumentation på tillägg är ett måste. Man måste veta vad som ingår i ett tillägg. Man 
måste få ut till montören vad som ska göras. Det är lättare vid mindre projekt. Avstånd 
(fysiskt) mellan montör och delprojektledare är av betydelse för kommunikationen. (2) 

Kunskapen om avtalet, vad vi har rätt att få betalt för. Projektledare som är dåligt påläst 
och beställare som är bra påläst ger dåligt tillägg. Tvärtom är betydligt bättre för företaget. I 
vissa fall är det godtyckligt från beställarens sida. Vi kan inte få ut tillägg som inte är 
aviserade i förväg till beställaren. Nu informerar vi bättre. Vi har haft svårt att ge 
underlag på vad det kostar. Det ska bli bättre genom att projektledare går igenom kostnad. 
Det ska ta högst två veckor innan beställaren har kostnad för tillägg i sin hand. Använd 
mejl, bifoga knappen godkänn/godkänn ej. (3) 

Se ovan samt att det fordras engagerade och kunniga montörer i avtal/kalkyl. (Detta för att 
initiera till ansvarig DPL om tillägg.)(4) 

Mycket hänger på beställaren. Vissa har förståelse för utlägg. 

Projektledaren ”viker sig” för beställaren. ”Är ni inte yrkesmän, detta skulle ni ha sett tidigare” 
Det beror på beställaren. Vissa är det bråk med ständigt. Det beror också vilken slags 
person jag är, om jag är väl insatt, vilket munläder jag har. Det är ju en förhandling som 
görs upp mellan två personer.. . Man vill kunna stämma av lite oftare, kanske inte så ofta 
som en gång i veckan.. Tillägg regleras inte förrän i slutet. Det behöver fås bättre rutin med 
beställaren. (6) 

11:Vilka leverantörer använder ni? 

Bengts Gräv och Planering, Gustavssons Gräv, RH Schakt, Cliffton. Alla hyrs in genom A-
stad kommunteknik, som då står för miljöbiten. (1) 

Ca 5 firmor, vet ej på rak arm vad de heter. (2) 

Cisternvård Göran Nermark ,Gunntorps Gräv, Bertil Svedeberg, Anders Johansson Gräv 
AB (HB?)(3) 

Material är Onninen och Ahlsell, UE maskiner en mängd mindre och medelstora åkare. (4)  

Enmansföretag, enskilda firmorna Björks Gräv. b Fredrikssons grävmaskiner. c Ola 
Folkesson och CO. d Lars Truesson. e Andreas Gräv och schakt. f  J Strids Gräv och 
schakt. g Entreprenör Gunnarssons gräv. h Bergs Tomelilla. (5) 

Vi har 7 stycken (grävmaskiner) stadigt: Entreprenadschakt AB, 5 st. Björkman 
Entreprenad AB, 1 st i stan. Janne Nilsson Grävmaskiner, 1 st linjemaskin (6) 

12: Ser du möjligheter att handla upp fler tjänster av UE förutom grävtjänster? 

Grävmaskin med ”spadgubbe” (grovarbetare), (styr grävmaskinen), kabeldragning, lägga ut 
märkband, fylla igen. Styra så att det blir attraktivt för gräv att skaffa behörighet för 
kabeldragning. Avtal eller delegering? (1) 
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Kabelförläggning. Återställning av ytor- företaget slipper ha med den biten att göra. (2) 

Ja, med reservation för tillgänglig personalstyrka för felavhjälpning:1 Skogsbevakning, 2 
Installationsärenden (när det redan finns en elektriker i huset) 3 Kabelvisning- UE ska ha 
behörighet Mäta el-kvalitet, sätta upp mätutrustning. Eller tvärtom: företaget gör allt detta 
för andra än uppdragsgivaren!(3) 

Samarbete exempelvis Telia utsättare och lokala elektriker. Även skogsfolk vad gäller 
trädbevakning. (4) 

Besiktningar, tjänster från elfirmor typ elinstallatörer. Beredningar, konsulter. 
Trädfällningar. (5) 

Ja, och det har vi gjort också: Kabelutsättning köps externt. Spadgubbe. (6) 

Uppföljningsfrågor 

 
13. Har ni tidigare gjort någon förändrig i ert sätt att hyra in grävmaskin med förare, 
med tanke på att få ett effektivare utnyttjande av resursen? 

Vi har endast köpt in schakt på anbudsförfarande och det gäller bara riktigt stora projekt. 
(1) 

Nej (2) 

Inte före Gudrun men efter.  Grävmaskin med ”spadgubbe” (3) 

Vi jobbar med avtalsupphandling, det vill säga entreprenören har hängavtal påminnande 
vad vi får av uppdragsgivaren, med min. 8 % lägre kostnad än vår intäkt. (4) 

Det pågår ständigt tankar och pilotprojekt hur vi ska effektivisera grävarbeten 
bland annat fastpriser i olika former där vi även försöker få med småjobb. (6) 
 

14. I så fall, vad blev resultatet? Bättre, sämre, ingen skillnad? 

Det känns att schaktningen har gått fortare än när vi själva schaktar, men man måste se upp 
med deras tillägg. (1) 

--- (2) 

Sämre ekonomi då vi inte hade kunskap eller erfarenhet att styra/leda grävmaskinisten. (3) 

Bättre då entreprenören tvingas till samma tilläggskriterier som företaget. (4) 

Bättre ekonomi i de projekt där vi lyckats med bra fastpriser. En annan viktig del har varit 
att få grävmaskinisterna att skriva en detaljerad dagbok så att vi får med de tilläggsarbeten 
som vi har rätt till. (6) 

 

15. Hur tar sig en maskin med förare in i ett projekt? Vilka kriterier har ni när ni 
köper in tjänsten? Är det någons rekommendationer? 

Vi hyr in alla maskiner som går på timmar från TMC och här får vi ta de som kommer om 
vi behöver fler maskiner än vi normalt har i våra projekt. Vi har ca: 5 maskiner som går här 
ständigt och de räcker till för utförande normalt. (1) 

Dom får ett avtal med oss och därmed så kan vi nyttja dem Jag kan inte detta till 100 %; 
kolla med inköp (dom som skapar avtal med gräventreprenören)  Det kan vara så ibland att 
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vi får reda på en duktig gräventreprenör och ber honom att skapa ett avtal med företaget. 
(2) 

Behov, utrustning och rekommendationer. (3) 

Genom vår förfrågan, genom vår erfarenhet eller test av entr. (4) 

I C-stad har vi en fast grupp som vi jobbar med och tillsammans försöker att förnya oss. 
Behöver vi ta in extra maskiner så går det på rekommendationer eller att vi har tidigare 
erfarenheter av dessa. (6) 
 
16. Det finns ju grävmaskinsentreprenörer som inte gör ett bra arbete. Varför kan de 
ändå återkomma i ett nytt projekt? 

Det är på grund av att efterfrågan är större än tillgången för närvarande, normalt så säger vi 
ifrån när vi beställer vilka maskiner vi vill ha. (1) 

Det är nog vid sällsynta fall en sådan entr återkommer och orsaken är i så fall att behovet är 
större än tillgången på grävent. (2) 

På grund av för dålig tillgång på maskinister. (3) 

Detta sker inte här då vi kan hålla koll (marknaden och entr är mindre här). (4) 

Om det skulle vara så att en maskinist ej gjort ett fullgott arbete så kommer han inte in hos 
oss igen. 
Däremot kanske vi är dåliga på att förmedla detta inom företaget så andra orter ej behöver 
göra samma misstag. (6)  
 
17. Hur kan man veta vem som är duktig? 

Det ser man efter ett par timmars schakt här i A-Stad, sedan sprider montörerna detta till 
varandra. (1) 

Vi kollar med montörer och dpl. Det märks snart om det är en duktig grävent. Effektivitet 
och bra resultat (mindre återställningsarbete). (2) 

Erfarenhet och/eller rekommendationer. (3) 

Ständig uppföljning av både ekonomi och kvalitet. (4) 

Rekommendationer samt erfarenhet och kännedom om branschen. (6) 


