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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla de personer som på något sätt har varit inblandade 

och delaktiga under vårt examensarbete. Framförallt vill vi utbringa ett stort tack 

till vår handledare Marjo och vår examinator Stefan som hela tiden funnits där 

under arbetets gång. Tack för alla råd, allt bollande med tankar och ett stort tack 

för all vägledning som vi fått! Vi vill även tacka personalen på Västberga depå 

och på Högdalen depå för er samarbetsvilja. Ett extra tack till personalen på 

Högdalen depå, där vi till största del har befunnit oss. Sist men inte minst så vill vi 

utbringa ett stort tack till både Lisa och Sune på Hyreslandslaget, för ert 

engagemang, intresse för att hjälpa, tiden ni lagt ner och för det tålamod ni haft 

med oss. Tack!
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Sammanfattning 

Bakgrund: Att utforma och etablera en ny uthyrningsverksamhet av 

byggnadsmaskiner på ett så effektivt sätt som möjligt kräver att företag följer 

utvecklingen. Detta är något som också ställer krav på ett företags 

tillvägagångssätt och logistikstrategi. 

 

Syfte: Syftet med studien är att skapa en modell för att etablera och utforma en 

verksamhet som med hög effektivitet hyr ut byggnadsmaskiner. 

 

Metod: För att kunna genomföra denna studie har ett abduktivt angreppssätt 

antagits. Litteratur har samlats in samtidigt som intervjuer och 

enkätundersökningar gjorts med två olika depåer inom företaget Hyreslandslaget. 

Svaren har sedan sammanställts, jämförts och analyserats i förhållande till den 

teori som samlats in. Utifrån detta kunde en slutsats byggas upp. 

 

Resultat: Resultatet av intervjuer och enkätundersökningar har visat vad som är 

väl fungerande och vad som kan behövas utvecklas inom företaget. Det som 

fungerar väl kan ses som faktorer som bör föras vidare vid utformningen av ny 

depå och de faktorer som bedömdes svaga hos företaget kan generellt behöva 

utvecklas. Enkätundersökningarna var specificerade på just arbetsmiljö och 

personal och där visade det sig även finnas tydligast skillnader.  

 

Slutsats: Arbetet har resulterat i en modell över arbetssätt och steg som bör gås 

igenom när det kommer till att utforma och etablera en ny depå. De faktorer som 

är viktiga för just denna typ av verksamhet ligger i fokus i modellen. För att se om 

modellen uppnår önskad effekt måste den testas och utvärderas, både inom det 

egna företaget och i ett annat fall. Något som också kan vara värdefullt för 

företaget är att analysera områdena djupare.  

 

Nyckelord: Uthyrningsverksamhet, modell, faktorer, effektivitet 
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Abstract 

Background: To establish a new renting business in an effective way in today’s 

society it’s important for companies to stay updated when it comes to evolution. 

This requires a good approach and strategy when it comes to put through the 

establishment of a new business. 

 

Purpose: The purpose with this study is to design a model on how to establish a 

business which rent out building machines with as high effectivity as possible. 

 

Methodology: To put this study through, an abductive approach has been 

adopted. Literature has been collected at the same time as interviews and surveys 

has occured at two different businesses in the company Hyreslandslaget. The 

answers from the interviews has been compiled, compared and analyzed in 

relation to the theory. On this basis a discussion led to a conclusion. 

 

Results: The interviews in this study has proved that some factors are working 

better than others when it comes to the company. These factors could be good to 

bring further into the new business while the weaker ones could be important for 

the company to keep working with. The survey made it easier to see a difference 

between the two depots when it comes to the working environment and the 

employees. 

 

Conclusion: The conclusion of this study answers the purpose and issue and 

comes up with a model on how to work when it comes to opening up a new depot. 

The different areas that are important and are important to think about is also 

illustrated. When it comes to the future for the company it could be valuable to 

analyze these factors deeper to get a bigger understanding about the differences 

that the company finds between these two depots. In future studies the model 

should also be tested.  

 

Key words: Rental business, model, factors, efficiency 
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1 Introduktion 

Detta kapitel beskriver studiens problembakgrund som därefter leder till ett syfte, 

tillhörande frågeställningar och avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund 

Idag är processen för företag att etablera och utforma en ny effektiv verksamhet 

ett ständigt pågående arbete, Engeström (1987) beskriver det som en cyklisk 

lärandeprocess som genomgår flera olika faser. Många faktorer är avgörande i 

utformningen av den nya verksamheten och för att lyckas följa samhällets 

utveckling är det därför viktigt att kunna identifiera dessa faktorer för att sedan 

kunna utforma ett ramverk i form av en standardiserad process över hur det kan gå 

till.  

För att uppnå en väl fungerande och lärande verksamhet är det viktigt med ett 

samspel, men det är även viktigt med en spänning mellan det etablerande 

kunnandet och det nya för att utveckla ett väl fungerande förbättringsarbete 

(Engeström, 1987). 

I denna studie har empiriskt material hämtats från ett fallföretag som hyr ut 

byggnadsmaskiner, Hyreslandslaget. Företaget består av flera olika depåer, det 

vill säga ett lager som hyr ut maskiner. I branscher där utbudet är ungefär 

detsamma mellan de befintliga aktörerna är pris och servicekvalitet kritiska 

framgångsfaktorer. Då Hyreslandslaget befinner sig i en sådan bransch så 

understryker det vikten av att optimera företagets logistik samtidigt som att 

upprätthålla en hög grad utav kundnöjdhet (Fink & Reiners, 2006). För att uppnå 

långsiktiga mål, exempelvis som bättre logistiklösningar och högre kundnöjdhet, 

är en förutsättning enligt Olhager (2013) en god planering och utformning av 

strategi.  

Hyreslandslaget anser själva att ett strukturerat och dokumenterat arbetssätt för 

etablering av en ny uthyrningsverksamhet är något som är viktigt. I dagsläget sker 

denna process väldigt manuellt och ostrukturerat. Företaget menar att en modell 

att arbeta efter skulle vara värdefullt för att försäkra sig om att fokus läggs på de 

delar som är viktiga i etableringen av en ny uthyrningsverksamhet.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en modell för att etablera och utforma en 

verksamhet som med hög effektivitet hyr ut byggnadsmaskiner. 

1.3  Frågeställning 

- Vilka faktorer är viktiga för att få en effektiv uthyrningsverksamhet av 

byggnadsmaskiner? 

- Hur kan en modell för att utforma en uthyrningsverksamhet av 

byggnadsmaskiner se ut? 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete avgränsas till fallstudier på två av Hyreslandslagets depåer, detta 

främst baserat på önskemål från företaget. Företaget valde ut två av sina depåer 

som de ansåg hade en skillnad i effektivitet. Hänsyn har även tagits till den tid 

som funnits tillgänglig för arbetet. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras genomförandet av studien med stöd av metodteori för 

att sedan kritiskt analysera valet av metod med hänsyn till validitet och 

reliabilitet. 

2.1 Fallstudie 

I denna studie har kvalitativ fallstudie valts som metod. För att genomföra studien 

har ett abduktivt angreppssätt använts. Biggam (2008) beskriver att en fallstudie 

observerar typiska egenskaper hos ett, i det här fallet, specifikt företag. Fallstudie 

är en mycket populär metod hos studenter, en anledning till det är att det kan vara 

lättare att fokusera forskningen på en organisation (Biggam, 2008). För att 

besvara syftet och frågeställningarna användes två stycken fallstudier, där två 

stycken olika depåer studerades. Eftersom en djup kunskap inom det valda 

området krävdes för att besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ metod, då 

Biggam (2008) menar att en kvalitativ metod har med djupa, upptäckande studier 

att göra. Det är lätt att tro att valet av forskningsstrategi avgör om studien är 

kvantitativ eller kvalitativ, till exempel är det vanligt att enkätundersökningar 

direkt relateras till kvantitativ forskning medan fallstudier relateras till kvalitativ 

forskning. Trots att detta ofta stämmer behöver det inte vara fallet. Det är inte 

enbart sättet informationen samlas in på som avgör om studien är kvalitativ eller 

kvantitativ, utan detta beror på en kombination av forskningsstrategi, individuella 

forskningsobjekt och datainsamlingsmetod (Biggam, 2008) och på grund av detta 

är denna fallstudie kvalitativ.  

 

Vid en fallstudie är ett vanligt val av datainsamling intervjuer, men det är 

fördelaktigt att använda sig av flera datainsamlingsmetoder (Biggam, 2008). I 

denna fallstudie har därför intervjuer, en enkätundersökning samt litteratursökning 

använts som datainsamlingsmetoder. Nedan (figur 1) illustreras det 

tillvägagångssätt som använts. Projektet påbörjades med att formulera syfte och 

frågeställningar för att sedan utifrån det göra litteratursökning, intervjuer och 

enkätundersökning. Den teori och empiri som fåtts fram med hjälp av dessa tre 

tillvägagångssätt har sedan studerats och kopplats ihop med varandra för att 
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urskilja de faktorer som i slutändan bidrar till en effektiv uthyrningsverksamhet. 

Denna ihopkoppling av teori och empiri illusteraras i figur 1 med hjälp av 

de svarta pilarna. Utifrån dessa faktorer skapades en modell för utformning och 

etablering av en uthyrningsverksamhet av byggnadsmaskiner. 

 

Figur 1: Illustrering av tillvägagångssätt  

2.2 Litteratursökning 

Kylén (2004) beskriver hur läsningen är ett av de vanligaste sätten att samla 

information på idag. För att dokumentera det som har lästs är det lämpligt att 

anteckna det mest centrala så att det hela går att sammanfatta redan i slutet av 

läsningens gång. Detta då det annars kan vara lätt att tänka att allt som lästs 

kommer finnas kvar i minnet, något som ofta medför risken att det enda som 

läsaren kommer ihåg är det som faktiskt passar till den slutsats som strävas mot. 

Även Karlsson (2009) uppmuntrar till att anteckna och skriva ned noteringar från 

det lästa materialet. Han hävdar att det är den bästa metoden att använda sig av 

när information från litteratur ska samlas in.  

I sökandet efter litteratur har både böcker, vetenskapliga artiklar och webbsidor 

använts. Sökord som uthyrningsverksamhet, effektivitet, effektivisering, 

organisation och logistik har bland annat använts. När en potentiell, väsentlig och 

trovärdig källa har funnits så har en mer djupgående granskning av denna 
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genomförts. På grund av detta har därför relevant information under tiden 

antecknats. 

Enligt Galvan (2013) är primära källor som vetenskapliga artiklar att föredra 

framför sekundära källor som exempelvis böcker. Detta då 

förstahandsinformation endast blivit tolkat en gång och andrahandsinformation 

två gånger. I denna studie har i första hand primära källor använts, men även 

sekundära källor har förekommit då litteraturen har varit knapphändig. Samtidigt 

som litteraturen kring just uthyrningsverksamheter har varit särskilt tunn och 

svåråtkomlig så har det fortfarande funnits mycket generell litteratur kring hur en 

verksamhet bör utformas. Något som är viktigt att ha i åtanke är därför att 

insamlingen av litteratur kan betraktas som ett stickprov, något som enligt Galvan 

(2013) medför risken att informationen blir en aning vinklad.  

2.3 Intervjuer 

Intervjuer är en mycket utbredd datainsamlingsmetod. De finns i flera olika 

former och kan handla om allt från formella intervjuer till mer informella samtal. 

Intervjuer kan också vara strukturerade eller ostrukturerade och vad gäller 

kvalitativa studier är de oftast halvstrukturerade. I en halvstrukturerad intervju 

utformas strukturen av forskarens intressen, samtidigt som respondenten får 

utrymme för beskrivningar och berättelser (Brinkmann, 2014).  

2.3.1 Förberedelser 

Inför en intervju finns det flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Ejvegård 

(2009) anser att frågeformuleringen är viktig då det påverkar respondentens svar. 

För att få ett så ärligt och rättvisande svar som möjligt är det bra att undvika 

ledande frågor. I denna studie har intervjuer med respondenter som haft 

arbetsuppgifter som uthyrare genomförts på två depåer samt ytterligare en intervju 

med HR-personal. Inför intervjuerna formulerades öppna frågor (se bilaga 1) då 

detta enligt Ejvegård (2009) är ett bra tillvägagångssätt vid en kvalitativ fallstudie. 

Intervjufrågorna utformades utifrån syfte och frågeställningar och för att 

respondenten skulle få möjlighet att förbereda sig inför intervjun fick denne 

tillgång till frågorna i god tid innan intervjutillfället.  
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2.3.2 Genomförande 

Även vid intervjutillfället finns flera faktorer som kan påverka respondentens 

svar. Det är enligt Ejvegård (2009) viktigt att intervjuaren är avslappnad då det 

kan smitta av sig på respondenten. Rummet som intervjun genomförs i kan även 

ha betydelse, exempelvis så bör störande ljud stängas ute. De intervjuer som har 

genomförts med uthyrare på de två depåerna har ägt rum i lokalen där uthyrarna 

möter kunderna. Detta är en miljö som respondenten med stor sannolikhet har 

känt sig bekväm i, men kan också ha medfört störande ljud. 

Kvale & Brinkmann (2014) anser att det är bra att spela in samtalet då den som 

intervjuar då får mer tid till att observera respondenten, Ejvegård (2009) hävdar 

dock att detta är något som också kan hämma respondenten. Under intervjuerna 

har därför inget inspelningsmaterial förekommit utan endast anteckningar. För att, 

utan inspelningsmaterial, få så mycket som möjligt dokumenterat har tre 

intervjuare deltagit varav två stycken har antecknat och en person lyssnat och 

observerat respondenten. För att i största möjliga grad undvika stress hos både 

intervjuare och respondent har så lång tid som möjligt avsatts för genomförandet 

av intervjun. Under intervjuerna närvarade också två personer i ledande 

positioner.  

2.3.3 Efterarbete 

Efter att intervjuerna genomförts bearbetades det insamlade materialet genom att 

anteckningarna sammanfattades och renskrevs. Anteckningarna kompletterades 

sedan av den som under intervjun lyssnat och observerat. Vid intervjuer där någon 

av någon anledning inte har valt att anteckna menar Ejvegård (2009) att det är 

viktigt att tid finns reserverad direkt efter intervjun där intervjuaren får skriva ned 

sina anteckningar. Detta då minnet bleknar i takt med tiden. Av denna anledning 

har anteckningarna från intervjun så snabbt som möjligt efter att intervjun 

genomförts sammanställts och kompletterats.  
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2.4 Enkätundersökning 

I denna studie har insamlingsmetoden enkätundersökning genomförts på de två 

depåerna. För att denna undersökning skulle bli så bra som möjligt har frågorna 

grundat sig på diverse litteratur och innehållet har endast bestått av frågor som 

ansågs vara nödvändiga att få svar på. Enkäterna har sett likadana ut för de båda 

depåerna och resultatet har sedan baserats på 10 svar av 15 möjliga. Anledningen 

till att andelen svar på enkäten inte är fler beror på att företaget inte har fler 

anställda på dessa två depåer. Enligt Surveymonkey (2018) är användandet av en 

likertskala en av de mest pålitliga metoderna då det som ska mätas är en grupps 

beteenden eller attityder. Detta då graden av åsikter kan upptäckas och 

identifiering av förbättringsområden enkelt kan göras. Surveymonkey (2018) 

förespråkar även användandet av en unipolär skala då det medför att det med 

säkerhet går att säga att den ena änden av svaret är motsatsen till den andra. Då 

syftet med denna enkät var att lyfta fram hur de anställda upplever sin arbetsplats 

utformas svarsalternativen av en unipolär likertskala från 1-6 där 1=instämmer 

inte alls och 6=instämmer helt. Enkäten i denna undersökning har också medvetet 

utformats med ett jämnt antal för att driva respondenten till att ta ställning.  

När svaren på enkäten hade samlats in sammanställdes de i en tabell (se tabell 2) 

och ett medelvärde räknades ut. Detta gjordes för att sedan kunna jämföra 

resultatet med teorin. För att komma fram till hur de anställda i helhet upplever 

sin arbetsplats beräknades ett medelvärde för alla frågor tillsammans på respektive 

depå.  

Jepson et al. (2005) har i sin undersökning kommit fram till att en 

enkätundersökning maximalt bör bestå av cirka tusen ord. Detta beror på att 

svarsfrekvensen har visat sig vara lägre på enkäter som består av mer än tusen 

ord. På grund av detta har frågorna i enkäten hållits så kortfattade som möjligt.  

2.5 Etiska överväganden 

I varje vetenskaplig undersökning så ska den ansvariga forskaren väga värdet av 

det förväntade kunskapstillskottet mot eventuella risker som kan tänkas uppstå. 
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Det skulle exempelvis kunna vara negativa konsekvenser för deltagare och 

uppgiftslämnare. Både kortsiktiga och långsiktiga följder ska ses över och 

forskaren ska därefter bedöma om undersökningen är värd att genomföra. Fyra 

huvudkrav har utformats i syfte att användas som underlag för forskarens egna 

reflektioner och insikter när det kommer till dennes ansvarstagande. 

Föreskrifterna bör ses som vägvisande föreskrifter än som reglerande föreskrifter 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

2.5.1 Informationskravet 

Enligt vetenskapsrådet (2002) så ska forskaren informera de berörda personerna 

om forskningens syfte. Informationens detaljeringsgrad kan variera, detta då den 

exempelvis kan innehålla en beskrivning av undersökningen, information om att 

deltagandet är frivilligt, information om att uppgifterna endast kommer att 

användas i denna forskning samt vilka eventuella risker ett deltagande kan 

innebära. Under ett första möte med företaget utbyttes information och tankar 

kring undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Tillsammans med företag, 

handledare och examinator så utformades syfte och frågeställning. En öppen 

kommunikation har därefter under hela tiden förts med företaget, detta i syfte att 

uppdatera företaget om undersökningen samt för att hela tiden ha företagets 

godkännande. Då det bedömts att inga allvarligare risker kan komma att uppstå 

för deltagarna i denna undersökning så har information kring detta inte varit 

nödvändig.  

2.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet ställer olika krav på inhämtandet av samtycke beroende på i 

vilken grad den aktuella personen aktivt medverkar i undersökningen. Då en 

person bidrar med aktiv insats i en undersökning ska samtycke alltid inhämtas. 

Dock kan undantag göras då undersökningen inte innehåller frågor av privat eller 

känslig karaktär. Då kan samtycke inhämtas från den aktuella personens 

företrädare, det vill säga i detta fall arbetsgivaren (Vetenskapsrådet, 2002). Innan 

intervjuer, platsbesök och enkätundersökning så har alltid samtycke inhämtats 

från företrädande person på det aktuella företaget. Det är dock möjligt att frågorna 

i enkätundersökningen kan uppfattas som känsliga för vissa personer. Trots detta 

ansågs det att det räckte med ett samtycke från företrädande person då 
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medverkandes i enkätundersökningen genomfördes anonymt och därför inte kan 

utsätta de medverkande för någon negativ efterföljd kopplat till deras svar. 

2.5.3 Konfidentialitetskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska uppgifter om alla personer som medverkat i en 

undersökning ge största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska även 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det material som samlats in från de deltagande 

respondenterna, exempelvis i intervju och enkätundersökning, har behandlats och 

utformats på så sätt att respondenten inte går att identifiera. Detta för att bibehålla 

en trygghet för de deltagande personerna.  

2.5.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna gällande enskilda personer 

endast får användas och/eller upplåtas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). Uppgifter om enskilda personer har inte varit av relevans i denna 

undersökning och har därför inte samlats in. Det finns därför ingen risk att denna 

undersökning felaktigt använder sig av dessa uppgifter. 

2.6 Studiens kvalitet 

För att en studie ska ha ett vetenskapligt värde krävs det enligt Ejvegård (2009) att 

rätt mätningar och hjälpmedel används. För att analysera denna undersöknings 

vetenskapliga värde så används begreppen validitet och reliabilitet som 

diskuterats i relation till de tillvägagångssätt som använts.   

2.6.1 Validitet 

Ejvegård (2009) hänvisar till validitet som att välja rätt kriterium vid en mätning. 

Kylen (2004) beskriver det som att samla in det data som faktiskt är relevant till 

ämnet. Detta är en utmaning i denna studie då den är bred och innefattar många 

olika områden som kan kräva en mängd olika insamlingsmetoder. Enligt Kylén 

(2004) minskar validiteten ju mer formella metoder som används. Därför har en 

stor del av insamlat data i denna studie grundat sig på intervjuer.  

Lantz (2013) menar dock att intervjuer är något som är betydligt enklare att 

övertolka eller tolka in annat i än insamlingsmetoder som är baserat på 
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exempelvis siffror. Av denna anledning är det extra viktigt att se till att intervjun 

som genomförs har en hög kvalitet, något som i denna studie har försökt uppnås 

genom att intervjuarna försökt ha en så objektiv syn som möjligt utan att tolka in 

egna meningar i svaren. Samtidigt menar Lantz (2013) att hög kvalitet på en 

intervju endast kan uppnås om intervjuaren har kunskap inom ämnet som 

intervjun handlar om. Detta har varit en utmaning i denna studie då intervjuarna 

önskade hög kunskap i ämnet, men samtidigt ville gå in med så neutrala ögon som 

möjligt.  

2.6.2 Reliabilitet 

Ejvegård (2009) beskriver begreppet reliabilitet som trovärdigheten i de 

mätningar som görs. Kylén (2004) menar att reliabiliteten blir högre ju mer 

strukturerade metoder som använts. Om fler av företagets depåer hade studerats 

skulle detta ge en högre reliabilitet i arbetet, detta då det hade stärkt 

trovärdigheten i resultatet. För att i denna studie uppnå en så hög reliabilitet som 

möjligt har också den strukturerade datainsamlingsmetoden enkätundersökning 

genomförts. Enkätundersökningens reliabilitet skulle vid mätning av endast 

företagskulturen ha varit högre om övriga faktorer varit identiska mellan de två 

depåerna.  

En annan orsak som också troligen minskar reliabiliteten är att modellen som 

utformats i denna studie ännu inte blivit tillämpad. Detta då reliabiliteten, enligt 

Ejvegård (2009), anger tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument. 

Kylén (2004) menar också att resultatet av många intervjuer kan bli påverkat av 

att den intervjuade är beroende av resultatet. Detta är något som i vårt fall kan ha 

sänkt reliabiliteten då två personer i ledande position deltagit vid intervjuerna, 

något som med stor sannolikhet kan ha hämmat den intervjuade.  

Om reliabiliteten i denna studie skulle ha höjts skulle fler intervjuer ha behövt 

genomföras samt att fler respondenter hade besvarat enkätundersökningen. Detta 

var dock inte möjligt då fallstudierna gjorts på ett mindre företag med få antal 

anställda samt att projektet varit tidsbegränsat.  



 

13 

2.6.3 Generaliserbarhet 

I denna studie har generella termer och begrepp använts och den litteratur som har 

samlats och legat till grund för den teoretiska referensramen är därför obundna till 

bransch. Detta är något som ger anledning att tro att detta går att använda även på 

liknande företag med uthyrningsverksamhet, dock bör modellen testas och 

utvärderas.  
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3 Teori  

Här presenteras den insamlade teorin som är ett underlag till denna studie. 

Litteraturen som följer används i diskussionskapitlet som i sin tur leder fram till 

studiens slutsats.  

3.1 Personal 

3.1.1 Socialt kapital 

Det sätt som en grupps medlemmar kommunicerar med varandra på är enligt 

Bruzelius & Skärvad (2011) mycket viktigt när det kommer till gruppens 

effektivitet och prestation. Typiska tecken som tyder på att en grupp är en effektiv 

arbetsgrupp är att ett förtroende för varandra finns i gruppen. Några tecken på att 

ett förtroende finns är att öppen kommunikation gällande både tankar och känslor 

finns, att alla agerar stöd åt varandra, att det finns tydliga mål, att konflikter 

accepteras och löses genom att de genomarbetas ordentligt och att 

gruppmedlemmarnas kompetens utnyttjas till fullo. Det är även viktigt att kontroll 

sker inifrån gruppen och inte uppifrån samt att organisationsklimatet är fritt, 

stödjande och har respekt för skillnader. En effektiv och öppen kommunikation 

kännetecknas av öppenhet och feedback. Nedan illustreras detta med hjälp av det 

så kallade Joharifönstret (Bruzelius & Skärvad, 2011).
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Figur 2. Joharifönstret, (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

 

Figur 3. Det ideala Joharifönstret, (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

 

När två personer kommunicerar sker ett utbyte av bland annat information, 

erfarenheter, känslor och tankar. En del av detta utbyte är de båda parterna 

medvetna om (Arenan), en del är tydligt endast för motparten (Blinda fläcken), en 

del saker väljs medvetet att inte avslöjas (Fasaden) och en del är okänt för både 

personen själv och andra (det okända jaget). För att uppnå en så hög effektivitet 

som möjligt i en grupp bör Arenan vara så stor som möjligt, det vill säga det som 
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figur 3 visar (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

 

Socialt kapital definieras av Fukuyama (2011) som gemensamma informella 

normer som främjar samarbetet mellan två eller flera individer. Socialt kapital är 

bland annat ett resultat av religion, tradition, historisk bakgrund och andra 

faktorer som en utomstående omöjligt kan påverka (Fukuyama, 2011). Nahapiet 

och Ghoshal (1998) har kommit fram till att förmågan att skapa och utnyttja 

socialt kapital är en faktor som är avgörande för ett företags prestationer. Detta då 

de har visat på att det sociala kapitalet bidrar till ökad förmåga att dela och skapa 

ny kunskap vilket i sin tur genererat organisatoriska fördelar (Nahapiet och 

Ghoshal, 1998). 

 

Enligt Fukuyama (2011) påverkas det sociala kapitalet av bland annat utbildning. 

Ett exempel som författaren tar upp är att skolor inte endast överför kunskap utan 

även sociala regler och normer. Det visade sig även då att det är möjligt att 

påverka det sociala kapitalet genom att upprätthålla en stabil och säker miljö. 

Artikeln tar som ett exempel upp hur en person som befinner sig i en osäker miljö 

och fruktar för sitt liv har det svårare att bry sig om och ta hand om andra än en 

person som befinner sig i en stabil och pålitlig miljö. Detta då det är större chans 

att tillit spontant byggs upp mellan personerna som befinner sig i en miljö där de 

upplever en känsla av trygghet. Denna undersökning har också fått fram att det 

sociala kapitalet kan påverkas negativt om omgivningen organiseras upp allt för 

mycket. Artikeln förklarar att detta beror på att samarbetet mellan individerna i en 

grupp är baserat på vanor och övning. Om miljön som de befinner sig i 

organiseras upp allt för mycket så kommer människorna då bli beroende av detta 

och därmed tappa sin spontana förmåga samarbeta med andra (Fukuyama, 2001) 

 

Lang och Ramírez (2017) beskriver hur det är möjligt att skapa nytt socialt kapital 

och inte endast påverka det redan existerande sociala kapitalet. Detta genom 

planering av olika utmanande scenarios som kan komma att inträffa. Det visade 

sig att denna planering bland annat bidrog till att varje situation analyserades 

vilket i sin tur bidrog till nya perspektiv och tankar kring hur varje situation skulle 

bemötas. Detta i sin tur bidrog till nya normer och beteendemönster för hur en 

medarbetare bör agera. Då detta genomfördes i en säker och stabil miljö samt då 
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dessa situationer endast var påhittade så kunde även mindre korrekta bemötanden 

diskuteras och analyseras fritt. Detta visade att socialt kapital endast kan skapas 

om kvaliteten på planeringsprocessen är hög, det vill säga dess input och de 

diskussioner som uppstår.   

3.1.2 Gruppsammanhållning  

I en väl sammanhållen grupp så är beteenden, attityder och prestationer väldigt 

lika bland gruppmedlemmarna. En väl sammanhållen grupp är också ofta effektiv 

när det kommer till att genomföra en uppgift (Bruzelius & Skärvad, 2011). Detta 

kom även Evans och Dion (2012) fram till i deras undersökning. Podsakoff et al. 

(1997) visade dock på att ett samband mellan gruppsammanhållningen och 

gruppens effektivitet inte alls existerar. Enligt Bruzelius och Skärvad (2011) är det 

även möjligt för sammanhållningen att bli för stark och därmed bidra med en 

negativ påverkan. Det kan då resultera i en känsla av osårbarhet, nedvärdering av 

andra grupper samt rädsla hos gruppens medlemmar för att uttrycka skiljaktiga 

avsikter. 

3.1.3 Företagskultur 

Kultur är något som finns i alla organisationer. Enligt Bruzelius och Skärvad 

(2011) definieras företagskultur som gemensamma föreställningar och innebörder 

i en viss grupp, som ofta uttrycks eller förmedlas i symbolisk form och som 

vägleder människor i gruppen i hur de relaterar sig till sin gemensamma omvärld. 

Det kan exempelvis handla om hur organisationen löser problem, fattar beslut 

eller om hur medarbetarna kommunicerar med varandra (Bruzelius & Skärvad, 

2011). 

 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2011) så finns det ett samband mellan 

framgångsrika organisationer och starka företagskulturer. Att utveckla en stark 

företagskultur kan därför vara av intresse när det kommer till att förbättra 

effektiviteten, vitaliteten och innovationsförmågan i en organisation. Kotter och 

Heskett (1992) menar att företagskulturen har en större inverkan på 

organisationens effektivitet än vad bland annat strategi, organisationsform, 

styrsystem, finansiella verktyg och ledarskap har. Det krävs dock att kulturen 
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stödjer verksamheten och bidrar till att förändra den (Bruzelius och Skärvad, 

2011). 

 

När medlemmarna i en organisation självmant styr åt samma håll så är det inte 

längre nödvändigt för ledningen att direkt styra sina medlemmar. Detta bidrar 

därmed till högre effektivitet då ledningen sparar in på både tid och pengar. 

Effektiviteten ökar även då organisationens medlemmar identifierar sig med 

organisationens värderingar och trivs med sitt arbete. Då engagemang och lojalitet 

bidrar till ökad motivation så medför det i sin tur att människor lägger ner både 

kropp och själ i sitt arbete. Detta leder ofta till ett bättre utfört jobb och därmed 

också till en högre effektivitet (Bruzelius och Skärvad, 2011). 

 

Rusua och Avasilcaia (2014) har genom att analysera relationen mellan 

motivationen hos medarbetarna i en organisation och organisationsklimatet fått 

fram att ett bra och nära samarbete med sina arbetskollegor ökar motivationen hos 

medarbetarna. Även beröm från kollegor och chefer samt att tillgängliga resurser 

finns för det aktuella arbetet ökar motivationen. Ökad motivation hos 

medarbetarna leder till bättre arbetsinsatser, vilket i sin tur leder till högre 

effektivitet (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

 

Deci och Ryan (1985) påstår att en medfödd inre motivation existerar hos 

människan. De hävdar att den inre motivationen agerar som bränsle till en mängd 

olika beteenden och bidrar till en pågående process där människan konstant söker 

efter samt försöker bemäktiga olika så kallade optimala utmaningar. Optimala 

utmaningar syftar på utmaningar som varken är för svåra eller för enkla, det vill 

säga där svårighetsgraden är ”lagom”.  Deci och Ryan (1985) menar att 

människan motiveras till att välja situationer där deras kreativitet och kompetens 

värderas. En drivande kraft för motivation är människans intresse där graden av 

intresse som människan upplever beror på i vilken grad människan anser och 

känner att utmaningen denne ställs inför är optimal, i vilken grad personen i fråga 

uppskattar och trivs med det den gör, i vilken grad människan upplever spänning 

samt graden av upplevd självständighet och självbestämmande.  
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3.2 Distribution 

Oskarsson et al. (2013) beskriver distribution som processen i att göra en produkt 

redo för kunden på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt samtidigt som ökad 

leveransservice upprätthålls. Distributionens roll i det hela är alltså att leverera 

produkten från företagets varulager till kund. För att uppnå effektivitet i 

distributionen kan det i många fall vara fördelaktigt att ha lager på flera ställen. 

En anledning till detta är att kunderna är spridda över ett stort geografiskt område 

och att lager därför bör finnas så nära kunden som möjligt. Detta för att enklare 

kunna uppnå en kortare leveranstid.  

 

Olhager (2013) beskriver hur det, för att uppnå en väl fungerande distribution, 

gäller att skapa platsnytta och tidsnytta. Med platsnytta menas transporten av 

varan till kund och med tidsnytta menas lagringen av varan tills dess att kunden 

vill köpa den. Samtidigt som dessa aspekter är viktiga så är det också viktigt att 

kostnaderna för både lagerhållning och transport hålls nere. För att därför kunna 

skapa platsnytta och tidsnytta på ett effektivt sätt gäller det att skapa 

distributionssystem bestående av distributionsstruktur, transportmedel och 

styrprincip.  

 

Även Christopher (2011) menar att en viktig roll för att uppnå en bra kundservice, 

som idag är nödvändigt för att överleva på marknaden, är att tillhandahålla 

verktyg i form av tid och plats. Med andra ord kan detta beskrivas som att en 

produkt eller tjänst inte har något värde innan det ligger i kundens händer. Det är 

detta som är syftet med distributionen. Något som idag är vanligt är att företag 

outsourcar distributionen och överför detta till specialiserade företag.  

3.2.1 Lager 

Enligt Oskarsson et al. (2013) ses ofta lager som någonting som bör undvikas så 

långt det bara går, detta då det innebär en stor mängd kostnader. Samtidigt är lager 

för många företag omöjligt att undvika. Att ha någonting liggandes på lager en 

kortare eller längre tid innebär allt från kostnader för personal som kan göra allt 

som behöver göras på lagret, lageryta, utrustning för hantering och lagring samt 

någon form av administrativt system för att kunna kontrollera vad som finns på 

lagret och var det är placerat någonstans. Detta är vad som kallas för 
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lagerhållningskostnad, det vill säga kostnader som inte förändras i takt med 

förändringar i volym. Ett annat begrepp är lagerföringskostnad. Detta syftar till de 

varor som låser resurser genom att de ligger på lager, något som också kallas för 

kapitalbindning. Utöver kapitalbindning så innebär också lagring en mängd olika 

risker, däribland att varor kan skadas i hanteringen, stöld och skadegörelse, svinn 

samt brand och översvämning. Detta är kostnader som påverkas av förändringar i 

volym.  

 

Olhager (2013) beskriver hur det finns två alternativ vad gäller distributionslager: 

decentraliserad och centraliserad styrning. Vid decentraliserad styrning sker all 

lagerstyrning lokalt med lokala informationssystem, alltså att varje 

distributionslager sköter sin egen lagerstyrning. Vid centraliserad styrning sker 

beslutsfattandet globalt genom ett integrerat informationssystem, något som 

innebär att all aktuell data finns tillgängligt även centralt. Detta bidrar till en bra 

överblick över helheten och gör det enklare att se var, när och hur prioriteringar 

bör göras.  

 

3.2.2 Transport 

Vad gäller transport menar Oskarsson et al. (2013) att allt fler företag väljer att 

lämna över hela ansvaret för transporter till en aktör i transportbranschen. Detta 

kallas för tredjepartslogistik och innebär att en tjänst hyrs in från ett annat företag. 

Batarlienė och Jarašūnienė (2017) beskriver hur detta är ett sätt att eliminera 

sidoaktiviteter men att det också kräver stor uppmärksamhet och resurser. 

Anledningen till att detta kan vara nödvändigt i företag kan bero på två 

huvudorsaker:  

• Företaget går allt sämre och det finns problem som är svåra eller näst intill 

omöjliga att lösa endast internt. 

• Företaget är i en uppsving och letar efter ytterligare möjligheter till 

förbättring. 

 

Enligt Oskarsson et al. (2013) är de vanligaste kraven som ställs på transporterna 

låga kostnader, hög leveransservice och kort ledtid. Många företag arbetar med 

“punkt-till-punkt”-transport, även kallat direkttransport, något som innebär att 
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lastbil är det enklaste färdmedlet. När transport sker via lastbil förutsätter det att 

en lastbil finns tillgänglig då transporten ska ske, annars får kunden vänta tills en 

lastbil finns tillgänglig. Leverans med lastbil kommer därför, trots att det generellt 

är ett flexibelt transportsätt, innebära att ledtiden varierar. Samtidigt ger detta, till 

följd av att varor kan samlastas, möjlighet till en högre fyllnadsgrad. Trots att ett 

extra arbetsmoment alltså läggs till på den vanliga rutten och transporttiden ökar 

så minskas den totala ledtiden då lastbilarna kan köra oftare och väntetiden på en 

transport minskar. För att transporten inte ska bli oekonomisk av den anledningen 

att lastbilen efter utleverans behöver transporteras tom tillbaka är planeringen av 

transport från en plats till en annan betydligt mer komplicerat än att rita ut ett 

streck på kartan (Oskarsson et al., 2013). 

 

Figur 4. Point to point 

3.2.3 Geografiskt läge 

Beslut om fastighet och lokalisering är enligt Owen och Daskin (1998) en viktig 

del i strategisk planering då beslutet påverkar många operativa beslut på både kort 

och lång sikt. Det är viktigt att planera att anläggningen ska förbli i drift på 

samma plats under en längre tidsperiod, även om miljön, befolkningen eller 

marknaden förändras. Att hitta robusta anläggningar är en svår uppgift och det är 

viktigt att ta hänsyn till osäkra framtida händelser (Owen & Daskin, 1998).  
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De traditionella kostnads- och efterfrågefaktorerna har stort inflytande vid 

lokaliseringsbeslut, men även andra faktorer, både ekonomiska och icke-

ekonomiska, spelar en stor roll vid vissa omständigheter. Antagandet om 

vinstmaximering är allt för begränsande för en analys av lokaliseringsbeslut, 

processen för industriell lokalisering klargörs om vi känner igen andra preferenser 

utöver önskan av maximal vinst. Lokalisering har studerats på olika sätt, ett sätt är 

att studera industrins ingångar och marknader samt bestämma vilka lokaler som 

minimerar kostnader för tillverkning, frakt och eventuellt även kostnad i tid. För 

många branscher är transportkostnader inte en avgörande faktor, vissa platser är 

uteslutna av kostnads- och marknadsöverväganden men det finns fortfarande 

många alternativa platser som är möjliga. Då transportkostnader inte är en 

avgörande faktor finns ett syfte att gå till andra konkreta faktorer som direkt 

medför kostnader, marknadsfördelar samt några icke-ekonomiska faktorer, dvs de 

faktorer som inte har någon uppenbar effekt på kostnader och intäkter (Owen & 

Daskin, 1998). 

 

Nyinvesteringar från etablerade företag innebär en stor flexibilitet vid beslut av 

lokalisering då det krävs ett genuint val av plats. Mueller och Morgan (1962) 

skriver om en undersökning som visar att de faktorer som reglerar val av plats 

skiljer sig beroende på om det handlar om en flytt eller en expansion. En flytt 

påverkas starkt av förändringar som kommer att påverka produktionskostnaderna 

och vid en expansion tycks efterfrågan och effektiv marknadsföring styra mot nya 

platser. Det är många olika faktorer som spelar in i båda typerna av beslut och 

skillnaden mellan dem är inte alltid tydlig. Den mest lämpliga platsen är i de flesta 

fall den närmast marknaden och kunderna.  

 

Lokaliseringsbeslut i samband med expansion är ofta inriktat på växande 

marknader, nya kunder och även nya marknader. Expansionsprojektets storlek och 

frekvens beror dock på de ekonomiska förutsättningarna som finns. Intresset att 

expandera företag på nya platser, marknader och bland nya kunder kan leda till en 

hög tillväxt för ekonomins helhet som medför en ojämn tillväxt, något som i sin 

tur medför förändringar för hela verksamheten. På grund av detta kan de äldre 

anläggningarna inte lita på och agera efter ekonomins uppåtgående rörelse som 

helhet. Mueller och Morgan (1962) skriver om en undersökning som visar att 
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lokaliseringsbeslut endast styrs av fördelningen av ekonomiska resurser och 

befolkning. Efterfrågan och kostnader utesluter dock vissa platser, men många 

företag har ändå ett stort antal platser att välja på. Lokaliseringsbeslut styrs även 

av lokalfaktorer. Där inkluderas samhällsfaktorer samt känslor av tillfredsställelse 

och missnöje. Samhällsfaktorer kan handla om närhet till bostäder, skolor och 

fritidsanläggningar. Känslor av tillfredsställelse eller missnöje kan påverkas av 

exempelvis skatter, lagklimat och industriklimat. Missnöje kring dessa frågor 

beror ofta på brist på samarbetet mellan företag, regering och näringsliv (Mueller 

& Morgan, 1962). 

3.3 Planering och styrning 

Oftast så tar beslut inom företag flera veckor, eller tillochmed månader, att 

genomföra. Därför krävs det, enligt Oskarsson et al. (2013) att företaget har en bra 

planering. Eftersom många personer ofta också är involverade i beslut så kräver 

det att det är välplanerat på ett strukturerat sätt. Vid planeringen är det viktigt att 

besvara frågor som:  

• Vad är målet? 

• Hur kommer framtiden att se ut? 

• Vilka principer ska arbetet ske utifrån?  

 

Det som, enligt Olhager (2013), är syftet med planeringen är att uppnå långsiktiga 

mål. Tidsperspektivet när det kommer till att göra planeringen för långsiktiga mål 

är ofta ca 5-10 år. Tanken är att företaget ska uppnå en strategi för att nå uppsatta 

mål, något som även är till för att skapa samstämmighet i organisationen så att 

alla strävar åt samma håll. Även Oskarsson et al. (2013) menar att grunden när det 

kommer till planering är att formulera en logistikstrategi. Denna strategi ska i sin 

tur grunda sig på den affärsstrategi som företaget har och bör omfatta hur 

företaget framgångsrikt kan konkurrera och på vilka marknader produkterna ska 

säljas.  
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Figur 5. Konkurrensfördelar, (Oskarsson et al. 2013). 

 

Efter att denna strategi har utformats bör, enligt Oskarsson et al. (2013), 

ytterligare beslut fattas gällande frågor som innefattar vad, var, när och hur olika 

aktiviteter ska genomföras. Dessa beslut kan ses som planering av fyra områden:  

• Leveransservice och ledtidsbeslut: Vilken leveransservice företaget har att 

erbjuda har stor betydelse för hur logistiken ska utformas. Detta då det 

exempelvis påverkar var kundorderpunkten ska placeras. Ledtiden 

påverkar var verksamheten ska vara placerad, vilka transportmedel som 

ska användas och om saker ska samlastas. 

• Lokaliseringsbeslut: Hur hela logistik-kanalen bör designas grundar sig på 

den geografiska placeringen av lager, fabriker, kunder och leverantörer. 

Därför är det viktigt med ruttplanering för att bestämma vilken väg 

produkterna bör gå till kund.  

• Lagerbeslut: Dessa beslut avgör hur många produkter som ska finnas på 

lagret, hur dessa ska placeras, vart lagren ska vara placerad och hur de bör 

styras.  
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• Transportbeslut: Transporten av produkter kan ske på många olika sätt och 

här bör beslut tas vad gäller vilket transportslag som ska användas, 

samlastning och ruttplanering med mera.  

 

Anledningen till att dessa fyra delar är mycket viktiga är att det är detta som avgör 

hur mycket logistiken kommer att kosta. Samtidigt som de hänger ihop med 

varandra så krävs det att avvägningar och hänsynstaganden görs emellan dem. När 

det gäller beslutstagande och den långsiktiga planeringen när det kommer till en 

nyetablerad verksamhet krävs det också att tillgången till information i form av 

prognoser finns tillgänglig. Syftet med det är att förutse framtiden på så sätt att det 

gör det möjligt att se till att rätt produkt finns på rätt plats vid rätt tid samt ligga 

till grund för beslut vad gäller lokalisering, kapacitet, kontrakt med 

underleverantörer samt nyanställningar och avskedanden.  

 

Enligt Robeson och Copacino (1994) finns det tre olika metoder för att sätta 

prognoser:  

• Orsakssamband: Utgår från att det finns samband mellan flera variabler, 

exempelvis om ett företag säljer bildelar så kan de använda 

bilförsäljningen som prognos.  

• Bedömning av experter: Denna metod kan exempelvis gå till så att 

försäljare eller andra personer som har god kännedom om produkterna 

som ska prognostiseras får göra bedömning.  

• Historiska data: Bygger på att med hjälp av historiska data analysera och 

försöka se efterfrågemönster för att därefter kunna förutsäga framtiden. 

 

Oskarsson et al. (2013) menar att en generell planering oftast sker i tre steg: 

huvudplanering, behovsplanering och detaljplanering. Det huvudplaneringen är 

till för är att säkerställa att det finns tillräckligt med personal, maskiner och 

produkter för att kunna uppnå förväntad efterfrågan. Behovsplanering är till för att 

säkerställa behovet av produkter till kund. Detaljplanering är till för att bestämma 

vem som ska göra vad och i vilken ordning samt se till att det är tydligt för 

personalen. 
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Figur 6. Planeringsfaser, (Oskarsson et al. 2013). 

 

Då prognoser aldrig kommer att stämma till hundra procent så kommer 

variationer i efterfrågan vara omöjliga att planera in. Därför är det viktigt att 

säkerställa att dessa variationer är möjliga att hantera när de väl uppstår. 

Anledningen till att detta är viktigt är för att variationer i efterfrågan inte bara 

påverkar distributionen ut till kund utan även bakåt i kedjan. Ofta förstärks också 

denna variation ju längre bakåt i kedjan den kommer, så kallat Bullwhip-effekten. 

 

Oskarsson et al. (2013) tar också upp fyra olika sätt att hantera variation i 

efterfrågan:  

1. Ta bort variation: Viss variation går att påverka genom att till exempel 

under säljkampanjer bestämma sig för att ha fasta priser istället för att sälja 

saker billigare.  

2. Bygga upp lager: Att ha lager kostar pengar, men det kan också göra att 

variationer är hanterbart utan att övriga aktiviteter i flödet påverkas.  

3. Låta kunder vänta: Att acceptera att ledtiden till kund kommer att variera 

och därav låta kunden vänta vid hög efterfrågan. Risken är att kunden blir 
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missnöjd med väntetiden och därför går till någon av konkurrenterna men 

åtminstone går det då att undvika att bygga upp lager.  

4. Skapa flexibilitet: Att ha hög flexibilitet kan exempelvis innebära att 

takten kan ökas eller minskas så att företaget slipper bygga upp lager. 

Detta samtidigt som ledtiden kan behållas och kundens väntan kan 

undvikas. Att uppnå flexibilitet kan göras genom att till exempel ta hjälp 

av tillfälligt anställd personal och bemanningsföretag.  

3.4 5S 

Oskarsson et al. (2013) beskriver hur ett vanligt förekommande problem på 

många arbetsplatser är att hålla ordning och reda. Att saker och ting inte har sin 

plats eller faktiskt ställs där de är menade att stå kan ofta vara väldigt tidskrävande 

då det genererar i att letande av saker krävs då de behövs. För att handskas med 

detta problem kan det därför vara lämpligt att använda sig av den japanska 

metoden 5S. Syftet med 5S är att hålla ordning och reda på arbetsplatsen, något 

som möjliggör ytterligare för företaget att vara effektivt och kvalitetsmedvetet. 5S 

bidrar även med bland annat ökad effektivitet, tidsbesparing, minskat behov av 

utrymme samt en trevligare och säkrare arbetsmiljö. Även förflyttningar och 

hanteringar kan också minimeras samtidigt som visibiliteten förstärks och 

layouten blir betydligt mer tydlig och klar.  

 

Olhager (2013) har listat följande faktorer som utgör 5S: 

• Sortera/Strukturera: Se över vad som finns på arbetsplatsen och vad 

behovet är. Detta för att göra tids- och kostnadsbesparingar samt skapa 

effektivare ytor och minska skaderisker.  

• Systematisera: Skapa ett system för artiklarnas placering så att de alltid 

har en bestämd plats och sedan se till att sakerna också hamnar på den 

plats där de hör hemma. Det är då även viktigt att det tydligt framgår var 

saker och ting hör hemma, detta med exempelvis markeringar. Detta bidrar 

med tidsbesparning i form av att sakerna är lättare att hitta. 

• Städa: Alla medlemmar i eventuellt team städar använd utrustning och 

område. Det är viktigt att hålla rent efter sig och göra kontinuerliga 

kontroller för eventuellt underhåll, detta då det bidrar till en trevligare och 
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säkrare miljö samt att det blir lättare att identifiera avvikelser och fel 

samtidigt som en vanlig källa till konflikter minskar.  

• Standardisera: Att standardisera handlar om att utveckla ett gemensamt 

arbetssätt som var och en dagligen utgår ifrån. Detta kan exempelvis bestå 

av tavlor för produktionsplaner, lappsystem, färgkoder och så vidare. Även 

checklistor kan i många fall vara underlättande för medarbetarna. Att 

uppmuntra till ständiga förbättringar är alltid bra men det är också viktigt 

att alla medarbetare är med på noterna och att informationen tydligt 

framgår. Det är viktigt att alla vet vad som ska göras och vad som 

förväntas av dem.  

• Säkra/systematisk översyn: Tillämpa 5S i det dagliga arbetet. Det är viktigt 

att de ovanstående punkterna blir till en vana och att förbättringen av 

logistiken på arbetsplatsen sker ständigt. För att skapa denna vana krävs 

det att alla i arbetslaget är med på noterna och vet vad som ska göras. Att 

ha gemensamma rutiner underlättar i stort sett alltid att upprätthålla hög 

effektivitet och en trevlig arbetsmiljö. Det viktiga här dock är att arbetet 

inte slutar, utan att ständiga förbättringar hela tiden strävas mot.  

 

Enligt Garmer och Lövdahl (2010) är något som krävs för att lyckas med att 

implementera 5S ett stöttande ledarskap och tydliga mål. Det är också viktigt att 

olika avdelningar samordnas när det kommer till arbetet med 5S och att en tydlig 

handlingsplan och kunskap om ämnet ges till medarbetarna.  
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4 Empiri 

Här presenteras resultaten av intervjuer och enkätundersökning. 

4.1 Företagsbeskrivning och översiktligt flöde 

Hyreslandslaget är en av Sveriges ledande maskinuthyrare. Dagligen förser de den 

svenska bygg- och anläggningsbranschen med bygg- och anläggningsmaskiner 

samt liftar, bodar och vagnar. Den årliga omsättningen ligger på ca 228 mnkr och 

16 depåer finns utplacerade över hela Sverige, varpå denna studie avser två 

depåer: Västberga och Högdalen.  

 

Företaget erbjuder maskiner från en mängd olika väletablerade varumärken och 

kontakt mellan företag och kund sker via telefon, mail eller besök på någon av 

depåerna. Leverans kan antingen ske genom att maskinen körs ut till kund, eller så 

kommer kunden själv och hämtar den på plats. Den största andelen kunder består 

av företag och mycket få kunder är privatkunder. För att kunna leverera ut 

maskinerna till kunden har företaget ett samarbete med företaget Turebergs åkeri 

där ett antal chaufförer jobbar för Hyreslandslaget.  

 

Det datasystem som företaget använder gör det enkelt för depåerna att se hur 

lagersaldot ser ut på alla depåer i hela Sverige. För att på depån hålla reda på de 

olika maskinerna används ett lappsystem. Detta system består av blå lapp som står 

för kundbokning, gul lapp för natt-container och röd lapp för trasig maskin som 

behöver tas in på verkstaden och lagas. När en maskin är bokad är alltså tanken att 

en blå lapp ska sättas på den för att tydliggöra vilka maskiner som ska ut till kund. 

Det administrativa flödet vid uthyrning är ytterst enkelt och går endast ut på att 

det som hyrs ut registreras både när det ges iväg och när det returneras. 

Följesedlar skrivs ut om kunden vill det. 
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Figur 7. Förenklat flödesschema 

 

Denna studie är begränsad till två av fallföretagets depåer, där den ena är belägen 

i Västberga och den andra i Högdalen. Något utbyte med konkurrenter sker i 

dagsläget inte med någon av de två depåerna, men Hyreslandslaget ingår i en 

branschorganisation som sprider kunskap och nyheter. Vad gäller prognoser så 

kollar företaget ibland på hur många byggen som förväntas ske i området. Tabell 

1 nedan visar en resultatsammanställning per resultatenhet på de två depåerna.  

 

Tabell 1: Resultatsammanställning per resultatenhet 

 
Västberga Högdalen 

Totala intäkter 37 473 16 307 

Totala rörliga kostnader -15 325 -4 906 

TB:1 efter rörliga kostnader 22 148 11 401 
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TG:1% (procentandel över särintäkten som utgör 

täckningsbidrag) 

59,1% 69,9% 

Omkostnader -10 622 -5 518 

TB:2 efter fasta kostnader (hur mycket en viss produkt 

bidrar till att betala gemensamma kostnader) 

11 526 5 882 

TG:2% (procentandel över särintäkten som utgör 

täckningsbidrag) 

30,8% 36,1% 

Resultat efter avskrivning 4 657 2 925 

TG:3% (procentandel över särintäkten som utgör 

täckningsbidrag) 

12,4% 17,9% 

 

 

Hyreslandslaget är ett företag som anser sig vara en väldigt platt organisation med 

få manualer. Trots att de är väl medvetna om att detta är något som kan innebära 

konsekvenser så anser de att det i slutändan är mer positivt än negativt. Företaget 

ser människan som en mycket central del i verksamheten och ett krav de menar att 

de har är därför att HR-chefen ska vara så nära och involverad i verksamheten 

som möjligt.  

 

Något som företaget också anser sig lägga mycket fokus på är företagskulturen. 

Detta beskrivs som att “kultur är viktigare än struktur” och företaget påstår sig i 

nuläget vara nöjda med den kultur de lyckats uppnå. Vad gäller framtida visioner 

när det kommer till kulturen menar företaget att det viktigaste är att behålla den 

kultur som de idag lyckats uppnå vid öppning av nya depåer och i takt med att 

företaget växer, något som de anser är en stor utmaning.  

 

Hyreslandslaget ser sig även lägga mycket stort fokus på kundnöjdhet, och trots 

att så få kunder är privata så anses de vara mycket viktiga då det ofta medför 

marknadsföring via ”mun-till-mun”-metoden. Företaget beskriver det själva som 

att en uthyrningsverksamhet som innehåller ett stort utbud av maskiner är något 
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som i stort sett vem som helst kan driva, men att det som skiljer hyreslandslaget 

från konkurrenterna på marknaden är just deras sätt att arbeta. Allt handlar om att 

uppnå ett arbetssätt som kunden är nöjd med och därmed också kunna ge kunden 

högsta möjliga service.  

 

För att uppnå detta så beskriver företaget att stort fokus ligger på att leverera till 

kunden så snabbt som möjligt. Om en maskin som efterfrågas inte finns hos den 

depå som kunden går till hyrs den därför ofta in av andra uthyrningsföretag.  

 

För kunden gör detta ingen skillnad då det i stort sett går lika snabbt att få 

maskinen. Den uthyrningsfirma som väljs ut anses oftast inte vara någon 

konkurrent till företaget då de är mer ”nischade”. I fall då detta sker genererar det 

inte i lika stor vinst som det gör att hyra ut deras egna maskiner, men å andra 

sidan så bidrar det till en hög kundservice och hjälper till att behålla den kund som 

vänt sig till dem.  

 

När kunder själva tar sig till depån ställs ofta kundens bilar i vägen för bland 

annat in- och utlastning, något som beror dels på begränsad yta på gården men 

också brist på markeringar. För att organisera upp på gården så mycket som 

möjligt går därför de anställdas tid åt till att agera ”trafikledare”. 

4.2 Personal och rekrytering 

Vid rekrytering av personal anser sig företaget lägga mycket fokus på hur 

personen passar in i gruppen. Personalen som är delaktiga i rekryteringsprocessen 

anser sig gå mycket på “magkänsla” för att hitta den mest lämpliga personen för 

arbetet. Samtidigt som det är en prioritet att personen som anställs passar in i 

gruppen så söker dock företaget också personligheter som kompletterar varandra. 

För att hitta en lämplig person att anställa är därför många personer involverade i 

rekryteringsprocessen, något som företaget anser är mycket viktigt. Vad gäller 

kompetensen som söks så beskriver företaget det som att baskunskaper inom 

arbetsområdet räcker då arbetet går att lära sig. Det allra viktigaste anses vara 

viljan att lära och en passande inställning och attityd. Enligt företaget genomförs 

rekryteringsprocessen med mycket stor noggrannhet, detta då risken finns att en 
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person som påverkar en grupp negativt anställs. En olämplig anställd för gruppen 

kan exempelvis innebära en annan syn, mentalitet och vilja att lära än resterande 

delar av medarbetarna. Då en anställd ses som en stor investering upplever 

företaget också att det är mycket viktigt att redan vid rekryteringen se 

långsiktighet och möjligheten för personen att växa och utvecklas inom företaget.  

 

På företaget finns en HR-avdelning som är belägen på depån i Västberga. Denna 

avdelning ansvarar för rekryteringen till alla depåer i Sverige. När en 

rekryteringsprocess för en ny anställd på någon av depåerna i Sverige äger rum 

åker HR-personalen dit för att träffa den potentiella anställda samt depåchefen. 

För att hitta potentiella anställda annonseras lediga tjänster bland annat i tidningar, 

hemsida, arbetsförmedlingen och branschspecifika rekryteringsfirmor. Även 

spontanansökningar finns som tas fram vid behov. Ansökningarna görs via ett 

formulär och hamnar sedan i en speciell mailbox. När HR-personalen sedan går 

igenom ansökningarna markeras de med grönt om det låter intressant och med rött 

om ansökan anses vara mindre intressant. HR-frågan anses vara mycket viktig för 

företaget då det anses vara en faktor som skiljer Hyreslandslaget från andra 

uthyrare. Detta då sättet att arbeta och bemöta kunderna förutsätter att uthyrare 

och chaufförer är lämpliga för arbetet. Hyreslandslaget anser även att de har en 

stor tillit till personalen, något som ger dem konkurrensfördelar då möjligheten för 

alla att ta beslut skyndar på processen att ge kunden svar, något som anses vara 

väldigt viktigt.  

 

När en ny depå ska öppnas är det mycket viktigt för företaget att minst 50% av de 

anställda ska vara personal som tidigare jobbat på en annan depå och därmed kan 

föra med sig det redan existerande tankesättet. Något som företaget anser vara 

särskilt viktigt är att just depåchefen rekryteras internt. Oftast ser företaget det 

även som en prioritet att anställa den interna personalen som uthyrare, det vill 

säga de som möter kunden. För att inte bli “hemmablind” menar dock företaget att 

det samtidigt är viktigt att ta in ny personal utifrån. En annan metod de menar att 

de använder för att uppnå den effekten är också att ha mycket rullians och 

förflyttningar av människor internt mellan depåerna. Detta är något som anses 

bidra mycket till utveckling då det gör att de anställda inte blir för bekväma. Alla 

depåer fungerar olika och är olika sårbara och att flytta runt människor mellan 
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olika depåer menar företaget också ger större kunskap och förståelse för 

organisationen i helhet.  

 

Hur många anställda som finns skiljer sig från depå till depå. Hur många anställda 

det är bra att ha är en ständigt pågående dialog. Både Västberga och Högdalen har 

stora variationer i ordrar, något som leder till att vissa dagar innebär mer stress för 

de anställda medan andra dagar är mer lugna. Det är inte omöjligt att se ett 

mönster i variation bland annat vad gäller säsong och veckodagar, men då 

företaget anser att det är ett arbete som kräver mycket kunskap så finns ingen 

tillgänglig extra personal att ta in under stressigare perioder. Om det är mycket att 

göra på en depå är det möjligt att låna personal från en annan depå, men oftast 

anser företaget är det lönlöst då högt tryck på en depå oftast innebär högt tryck 

även på andra depåer.  

4.3 Företagskultur 

Enligt företaget själv är företagskulturen en väldigt viktig del som kan ge goda 

konkurrensfördelar. En stor del av den goda företagskulturen företaget anser sig 

ha är uppmuntran till de anställda att ta egna initiativ och att de har mycket frihet 

under ansvar. Hyreslandslaget menar att det som skiljer dem åt till skillnad från 

andra organisationer inom samma bransch är att de är en lärande organisation som 

ständigt utvecklas och lär sig av sina erfarenheter. Själva tycker de även att de har 

ett väldigt öppet klimat och lägger mycket tyngd vid att alla ska få ta del av 

information och de beslut som tas.  

4.4 Utbildningar 

När en ny person anställs sker introduktionen parallellt med någon som jobbar. 

Ingen specifik har det yttersta ansvaret för den nya utan alla hjälps åt att lära upp 

den. Företaget menar att det alltid finns någon tillgänglig som den nya personen 

kan fråga om hjälp. Vad gäller utbildningar så anordnar ofta leverantörerna 

utbildningar när en ny maskin kommer ut på marknaden som de anställda hos 

Hyreslandslaget då får delta i. Utbildningar sker också kring lagkrav och de anser 

sig vara uppmärksamma och medvetna om att kunskap är viktigt då det påverkar 

kunden även om det inte direkt påverkar företaget. Depåcheferna får också 
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genomgå en arbetsmiljöutbildning för att sedan kunna ansvara för att föra den 

informationen vidare till de anställda på sin depå.  

4.5 Service 

När det kommer till att bidra med en god service och uppnå högsta möjliga 

kundnöjdhet är företaget noggranna med att kunden inte ska behöva ringa fler än 

ett samtal. Om den maskin som efterfrågas av någon anledning inte skulle finnas 

inne hos depån vänder sig därför alltid uthyraren i första hand till andra depåer 

och ser över lagersaldot där. Om den efterfrågade maskinen inte ingår i 

Hyreslandslagets utbud hyrs den, som tidigare nämnt, in av andra företag.  

 

Ett exempel på detta är att företaget medvetet har valt att inte köpa in en stor 

mängd bodar då det inte genererar i så stor vinst, men anser fortfarande att det är 

viktigt att kunna erbjuda detta till kunden för att inte förlora kunder till någon 

konkurrent. Detta är ett sådant fall då företaget kan välja att hyra in maskinen av 

ett annat uthyrningsföretag.  

4.6 Flödesschema 

När en kund vill hyra en maskin av Hyreslandslaget hör de av sig via telefon eller 

kommer in till disken vid den depå där de vill lägga en kundorder. Här prioriteras 

alltid den kund som står vid kassan före den som ringer till företaget. När ordrarna 

är lagda registreras det i deras affärssystem och uthyraren går tillsammans med 

kunden och hämtar maskinen alt. bokar en leverans. Maskinen lastas in i kundens 

bil eller så kör en chaufför ut maskinen dit kunden befinner sig. När kunden sedan 

är färdig med maskinen kontaktas Hyreslandslaget och uthyraren bokar en retur 

hos chauffören som sedan hämtar maskinen hos kunden och kör den tillbaka till 

depån. Vid mindre maskiner kan även kunden själv returnera.  

 

När maskinen har kommit tillbaka till depån ska de tvättas i en tvätthall eller 

torkas av med en trasa. Sedan görs en kontroll för att se till att maskinen fungerar 

som den ska. Efter detta smörjs och tankas maskinen om det behövs.  
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Om en reparation är nödvändig finns det tre olika alternativ - antingen repareras 

maskinen på plats, skickas iväg till en annan depå eller så skickas den till extern 

part för reparation. När maskinen är redo att skickas ut till kund igen ställs den 

tillbaka på lagret, antingen inne eller på utegården (se figur 8). Om en depå har 

brist på någon maskin kan de lägga en beställning på eftermiddagen för att få den 

maskinen skickad till sig morgonen efter. Det finns även två bilar som levererar 

maskiner på dagtid. 

 

 

Figur 8: Materialflödesschema  

 

Det administrativa flödet består endast av registrering av in- och utleverans av 

maskiner (se figur 9). Följesedlar skickas med kunder vid utleverans och 

retursedel vid inleverans om kunden vill det. Faktura sköts centralt och skickas ut 

två gånger i månaden. 

 

 

 

Figur 9: Administrativt flöde 
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4.7 Transport 

Företaget köper in sina transporter från Turebergs åkeri och både bilarna och 

chaufförernas kläder är märkta med Hyreslandslagets logga. Chaufförerna anses 

vara bland den viktigaste personalen för företaget då de träffar mycket kunder. 

 

Hyreslandslaget påstår att de satsar mycket på att deras kunder ska få sina 

leveranser så snabbt som möjligt och i dagsläget kan de få sin leverans under 

samma dag som beställningen. Företaget menar att utleveransen av maskiner är av 

högre prioriterat än inleveranser, därför får returer ofta vänta till eftermiddagen. 

När det gäller mindre maskiner är det vanligt att kunden kommer till depån med 

egen bil och hämtar och lämnar maskinen, i dessa fall hjälper företagets anställda 

alltid till att packa in maskinen i bilen.  

 

Vid en leveransbokning bokar uthyraren in en leverans i programmet när kunden 

har lagt sin order. När denna leverans är inbokad får, om kunden inte själv hämtar 

och lämnar maskinen, en chaufför ett meddelande om vilken maskin som ska 

levereras, till vilken kund och vilken adress. På samma sätt sker returer när 

kunden är klar med maskinen.  

4.8 Funktionalitet och lokal 

I dagsläget försöker depåerna, både i Högdalen och i Västberga, separera 

maskinerna på gården utan några markeringar. Detta är något som fungerar 

halvdant och blir problematiskt när det kommer till att ställa tillbaka maskinerna. 

Detta är något som också medför att det vissa gånger kan vara svårt att veta vilka 

maskiner som är färdiga för leverans och vilka som har kommit som retur.  

 

Något som de båda depåerna även tycker är problematiskt är den lilla ytan de har 

att röra sig på. Detta är en stor faktor till varför det blir svårt att få både kunders 

fordon och lastbilarna att få plats och komma ut och in genom grindarna. Vid 

utformning och etablering av en ny depå är en stor utmaning, enligt företaget, att 

hitta en lokal med en tillräckligt stor gårdsplan, särskilt då den ska vara 

geografiskt belägen i stockholmstrakterna.  
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4.9 Geografisk läge 

Västberga är en depå belägen på lerkrogsvägen 4 i Stockholm, 500 meter från 

närmaste motorväg. Västberga ligger generellt väldigt bra till då folk som ska 

både söderut och norrut kommer hit samt att det ligger nära stan. Den enda 

nackdelen är att det finns så pass lite yta, något de anser håller dem tillbaka från 

att växa och expandera. Något som också skulle kunna vara en nackdel är att 

kunder skulle kunna undvika att besöka verksamheten till följd av bilköer, något 

som de anser att de har löst med hjälp av tidigare öppettider. 

 

Högdalens depå är belägen på Stallarholmsvägen 12 i Bandhagen, med cirka 2500 

meter till motorväg. Det är fördelaktigt att depån ligger nära Nynäsvägen men 

generellt anses inte läget vara lika bra som Västberga. Det har, enligt företaget, 

alltid funnits uthyrningsföretag i detta område vilket är bra då kunderna är “vana 

att komma hit”.  

4.10 Enkätsvar om företagskultur 

Tio av femtom anställda har besvarat enkäten på de två depåerna, fem som tillhör 

Västberga och fem som tillhör Högdalen (se tabell 2). Varje fråga som har 

besvarats har låtit respondenten gradera på en skala 1-6 där 6 är “instämmer helt” 

och 1 är “instämmer inte alls”. Siffrorna som kan avläsas i tabellen nedan är ett 

medelvärde på svaren från respektive depå. Längst ned i kolumnerna kan ett 

medelvärde på alla svar tillsammans på respektive depå avläsas. Frågorna i 

enkäten grundar sig i studerad litteratur samt information som framkommit under 

bland annat intervjuer. Då de två depåerna skiljer sig från varandra på andra sätt 

än bara företagskulturen, exempelvis lokalisering, så är det möjligt att 

enkätundersökningens resultat inte nödvändigtvis visar det som var avsett att 

mätas. Om de två depåerna varit identiska och haft identiska förutsättningar, och 

det enda som skiljde dem åt var deras företagskultur, så hade resultatet blivit mer 

exakt. Trots detta har denna enkätundersökning genomförts då företaget påstår att 

skillnader finns mellan de två depåerna vad gäller företagskulturen, något som har 

en stark inverkan på effektivitet (Bruzelius och Skärvad, 2011; Kotter och 

Heskett, 1992). På grund av detta antas enkätundersökningen visa de skillnader 

som har en inverkan på effektiviteten. Vad gäller svaren kan det konstateras att de 
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är mycket lika på de båda depåerna vilket resulterat i den låga procentskillnaden. 

Då procentskillnaden är låg skulle det egentligen inte behöva betyda något. 

Utgångspunkten är dock att enkätundersökningen ska visa skillnader som har en 

betydelse för depåernas effektivitet. På grund av de anledningar som nämnts ovan 

samt då skillnaden på täckningsbidraget mellan de två depåerna inte heller är så 

stor (se tabell 1) så kan den procent som avviker ändå vara intressant att titta 

närmare på. Detta, trots det, då de troligtvis har en betydande inverkan på 

effektiviteten i just detta fall. Då de två depåerna arbetar väldigt enhetligt så är det 

därför de små skillnaderna som kommer att skilja dem åt.  
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Tabell 2: Sammanställning av enkätsvaren  
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5 Diskussion 

I detta kapitel analyseras studerad litteratur och empiriska data för att komma 

fram till slutsats.  

5.1 Organisation  

Enligt Hyreslandslaget så är Västberga en mer effektiv depå än Högdalen. 

Siffrorna vi fått (se tabell 1) säger dock tvärt om. Vad för information företaget 

baserar detta på är därför oklart. I dagsläget anses Västberga vara lite utav ett 

huvudkontor, något som innebär att personal som hanterar ärenden gällande alla 

depåer i Sverige sitter där (exempelvis högre chefer, HR-personal osv). Denna 

studie saknar information kring framtagandet av siffrorna i tabell 1. Det är därför 

möjligt att kostnaden för ovannämnda poster inte är fördelade på alla depåer utan 

enbart på Västberga depå. Om det är fallet så medför detta att Västberga ser 

mindre effektiva ut än vad de egentligen är vilket då också förklarar företagets 

egna påstående om att Västberga är den mest effektiva depån.  

 

Detta är något som, med tanke på bristande information, varken kan bekräftas 

eller avvisas i denna studie. Därav är utgångspunkten i projektet det som vi 

verkligen vet, nämligen de siffror som visar att Högdalen har ett högre 

täckningsbidrag än Västberga (tabell 1).  

5.2 Personal 

5.2.1 Socialt kapital 

Bruzelius och Skärvad (2011) menar att bidragande faktorer till ökad effektivitet 

kan vara:  

- Självständighet och ansvar 

- Jämnt fördelade prestationer 

- Konflikter som löses och genomarbetas ordentligt 

- De anställda upplever att deras kompetens utnyttjas till fullo  

Enkätundersökningen visar dock inte på någon större skillnad mellan de två 

depåerna gällande detta, se tabell 2. Det påstådda sambandet mellan dessa faktorer 

och effektiviteten kan därav inte styrkas med hjälp av enkätundersökningen.  
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Hyreslandslaget menar att deras öppna klimat och den tid de lägger ner för att alla 

på företaget ska få ta del av information och de beslut som ska tas har mycket stor 

betydelse. Att företaget nämner ”frihet under ansvar” hos de anställda som en 

mycket viktig del stärks av Bruzelius och Skärvad (2011) som menar att 

självständighet och ansvar bidrar till ökad effektivitet.  

Utifrån respondentsvaren syns även typiska drag för en effektiv arbetsgrupp hos 

de båda depåerna, bland annat passar både Västberga och Högdalen in på 

beskrivningen av ”Arenan” (se figur 2) vilket tyder på att personalen 

kommunicerar på ett bra och effektivt sätt. Detta bidrar i sin tur till ökad 

effektivitet (Bruzelius och Skärvad (2011). Enligt enkätundersökningen besitter 

både Högdalen och Västberga förmågan att kommunicera med varandra, vilket 

betyder att de förmodligen även besitter förmågan att skapa och utnyttja det 

sociala kapitalet. Det sociala kapitalet bidrar till ökad förmåga att skapa och dela 

kunskap vilket i sin tur genererar organisatoriska fördelar (Nahapiet och Ghoshal, 

1998; Bruzelius & Skärvad, 2011). Med hjälp av utbildning, en stabil och säker 

miljö samt en omgivning som inte är allt för strukturerad kan nytt socialt kapital 

skapas och redan befintligt socialt kapital utnyttjas (Lang och Ramírez, 2017; 

Fukuyama, 2001). 

5.2.2 Gruppsammanhållning 

Enkätundersökningen visar att den största skillnaden mellan depåerna är svaret på 

påståendet ”Jag och min arbetsgrupp är inte osårbara och oslagbara”, där 

Västberga har det lägre värdet, se tabell 2. Enligt Bruzelius och Skärvad (2011) är 

det möjligt för sammanhållningen att bli för stark och därmed bidra med en 

negativ påverkan. Då det låga värdet tillhör Västberga som enligt tabell 1 anses 

vara den mindre effektiva depån så stärker det sambandet mellan minskad 

effektivitet och för stark gruppsammanhållning. Detta säger dock inget om 

sambandet mellan gruppsammanhållning och ökad effektivitet.  

Hyreslandslaget ser på sig själva som mycket bättre än deras konkurrenter och 

anser därför att det egentligen inte existerar någon värdig konkurrens. Enligt 

Littlechild (2018) så är en realistisk syn på det en ytterst viktig faktor för att vara 

konkurrenskraftig på marknaden.  
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Västberga depå är en betydligt större depå än Högdalen, har funnits under en 

längre tid och besitter också de översta cheferna. Detta gör det möjligt för 

Västberga depå att de har börjat utveckla en känsla av osårbarhet och oslagbarhet, 

något som mycket väl kan påverka effektiviteten negativt. Littlechild (2018) 

menar att det hela tiden gäller att se konkurrens som en rivaliserande 

upptäcksprocess som äger rum över tiden.  

 

Enligt studier så är en väl sammanhållen grupp ofta effektiva när de ska  

genomföra en uppgift (Bruzelius & Skärvad, 2011; Evans och Dion, 2012). Det 

finns således även studier som visar att ett samband mellan effektiviteten och 

gruppsammanhållning inte alls existerar (Podsakoff et al.,1997). Då skillnaden 

mellan de två depåerna gällande detta inte är så stor (se tabell 2) tyder denna 

studie på att sambandet mellan effektivitet och gruppsammanhållning inte 

existerar (Podsakoff et al.,1997).  

5.2.3 Företagskultur 

Enkätundersökningen som genomförts visar inte några större skillnader mellan de 

två depåerna. Västberga har 0,8 högre i medelvärde (se tabell 2) vilket kan betyda 

att företagskulturen är starkare där. Skillnaden är dock liten vilket medför att 

denna slutsats knappt kan dras. Eftersom de båda depåerna har ett högt 

medelvärde (se tabell 2) så tyder det på att en stark företagskultur finns hos dem 

båda. Detta är något som bidrar till effektivitet om företagskulturen stödjer 

verksamheten och bidrar till förändring (Bruzelius och Skärvad, 2011). Detta kan 

även styrkas med anledning av att Hyreslandslaget är ett framgångsrikt företag 

som hela tiden växer samt att de själva påpekat att detta är en orsak till deras 

framgång. 

En självgående personal som styr åt samma håll kan på grund av detta bidra till 

ökad effektivitet (Bruzelius och Skärvad, 2011). Enkätundersökningen visar höga 

värden hos de båda depåerna när det kommer till detta (tabell 2), dock syns 

dessvärre inte någon större skillnad mellan dem. Vi kan därför inte bekräfta ett 

möjligt samband mellan en självgående personal som styr åt samma håll och 

effektiviteten med hjälp av enkätundersökningen. Dock med hjälp av logiskt 

tänkande och med tanke på informationen som står i empirin och teorin så bör det 
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vara så att en högre effektivitet kan uppnås med hjälp av detta då det medför att 

ledningen inte behöver direkt styra personalen och därmed kan spara in på både 

tid och pengar (Bruzelius och Skärvad, 2011). 

Studier har visat att motivation är en bidragande faktor till ökad effektivitet 

(Rusua och Avasilcaia, 2014; Bruzelius & Skärvad, 2011). Detta då ökad 

motivation leder till bättre arbetsinsatser som i sin tur leder till ökad effektivitet 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). Studier hävdar att ett bra och nära samarbete med 

sina arbetskollegor, tillgängliga och nödvändiga resurser, lagom arbetsbelastning, 

att personal uppskattar och trivs med sitt arbete samt graden av upplevd 

självständighet och självbestämmande är faktorer som bidrar till ökad motivation 

(Rusua och Avasilcaia, 2014; Deci och Ryan, 1985). Enligt enkätundersökningen 

så är skillnaden mellan dessa faktorer hos de två depåerna så pass liten att en 

slutsats om ett samband skulle kunna finnas eller inte finnas inte kan dras. Därför 

kan den redan befintliga teorin varken styrkas eller motsägas.  

Något som också tas upp är att beröm från kollegor och chefer kan bidra till ökad 

motivation, något som i sin tur bidrar till ökad effektivitet (Rusua och Avasilcaia, 

2014). Detta kan delvis styrkas med hjälp av enkätundersökningen som visar att 

Högdalen här har ett högre värde än Västberga (tabell 2). Denna faktor är därför 

en möjlig orsak till skillnaden i effektivitet mellan depåerna.  

Även då personalen känner att deras kreativitet och kompetens värderas så ökar 

motivationen. Ökad grad av intresse och upplevd spänning i arbetet är saker som 

kan bidra till ökad motivation (Deci och Ryan, 1985). Enkätundersökningen visar 

dock ett resultat som motsäger detta. Det är därför möjligt att dessa faktorer inte 

alls har någon positiv effekt på personalens motivation när det kommer till deras 

arbete. 

5.3 Distribution 

Enligt Oskarsson et al. (2013) så är det fördelaktigt att ha lager på flera ställen. 

Detta för att vara så nära kunden som möjligt och förenkla distributionsprocessen. 

Detta är något som företaget satsar på och är även en stor del av syftet med att 

öppna nya depåer och expandera. Olhager (2013) beskriver hur platsnytta är en 

faktor som krävs för att uppnå en väl fungerande distribution. Detta innebär att 
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transporten utnyttjas så mycket som möjligt genom exempelvis samlastning. Detta 

är något som företaget inte i nuläget har nämnt som en prioritet. Vad gäller 

tidsnytta som Olhager (2013) också nämner som en viktig faktor menas lagringen 

av varan tills dess att kunden vill köpa den. Detta är något som hela tiden sker på 

företaget i stor grad då verksamheten kan jämföras med ett distributionslager. Av 

troligtvis denna anledning har företaget inte nämnt kapitalbindning som en 

avgörande och viktig faktor. Samtidigt menar Olhager (2013) också att dessa 

kostnader är viktiga att hålla nere, något som innebär att ruttplanering och 

kapitalbindning kan vara värt att reflektera över. Christopher (2011) menar också 

att tid och plats är viktigt för att uppnå en god kundservice och att detta kan 

beskrivas som att produkten eller tjänsten inte har något värde innan det ligger i 

kundens händer. För att befria företaget från denna del av verksamheten har de 

därför valt att överföra transporten av distributionen till ett specialiserat företag.  

5.3.1 Transport 

Batarlienė och Jarašūnienė (2017) menar att anledningen till att företag hyr in en 

tjänst från ett annat företag är för att eliminera sidoaktiviteter, något som också 

Hyreslandslaget har valt att använda sig av. Vad gäller valet av transportmedel 

beskriver Oskarsson et al. (2013) hur lastbil som transportmedel är dyrt och 

opålitligt. Anledningen till detta är att leveransen kräver att en lastbil finns 

tillgänglig, något som kan göra att ledtiden varierar. Företaget använder sig av 

lastbilar som transportmedel de gånger då kunden själv inte kommer och hämtar 

maskinen, något som i stort sett är det enda alternativet då leveranserna behöver 

tas hela vägen fram till kunden. Enligt Oskarsson et al. (2013) är det enklaste 

sättet att göra dessa transporter så ekonomiskt som möjligt samlastning i största 

möjliga grad samt att planera rutterna på ett sådant sätt att lastbilen inte behöver 

åka tom tillbaka.  

5.3.2 Lager 

Oskarsson et al. (2013) beskriver hur lager ofta är någonting som är omöjligt att 

undvika. Då Hyreslandslaget inte är ett producerande företag är lagerhållningen 

en väldigt central del i verksamheten. Förutom att företaget binder mycket kapital 

på hyllorna så innebär också denna form av verksamhet en mängd olika risker 

som exempelvis svinn, brand eller stöld. Tack vare att företaget har flera depåer i 
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Stockholmsområdet så är dock inte katastrofhändelser den största risken. Vad 

gäller distributionslager, som Hyreslandslaget skulle kunna jämföras med, 

beskriver Olhager (2013) hur det finns två alternativ vad gäller styrningen: 

decentraliserad och centraliserad. Hyreslandslaget är ett företag som mer ligger åt 

det centraliserade hållet, något som är fördelaktigt då det bidrar till en bra 

överblick över helheten och har en stor möjlighet att samarbeta sinsemellan.  

5.3.3 Geografiskt läge 

Owen och Daskin (1998) påstår att det är viktigt att tänka långsiktigt vid val av 

lokal och lokalisering. Detta för att ha möjlighet att expandera utan att behöva 

flytta. Det är även viktigt att välja lokal med tanke på fraktvägar. För företaget är 

det viktigt att lokalisera sig på platser med närhet till större vägar, detta för att 

underlätta transporter. Ett återkommande problem för företaget är dock att hitta 

lokaler med tillräckligt stor utegård, något som leder till att utegårdarna ofta blir 

på gränsen till för små. Många depåer anser även att de skulle kunna expandera 

mer om det inte vore för bristen på yta i lokalerna. Owen och Daskin (1998) 

påstår även att det är viktigt att lokalisera sig där marknaden finns, vilket 

Hyreslandslaget även tycker är viktigt då de anser att de ligger i de områden där 

kunderna är vana att röra sig. När Hyreslandslaget beslutar om att öppna en ny 

depå utgår de även från prognoser som skapas av bland annat information om var 

byggen kommer att ske i den närmaste framtiden. 

 

5.4 Planering och styrning 

Vad gäller planeringen av ett företag så beskriver Oskarsson et al. (2013) hur tre 

frågor som är viktiga att ställa sig är:  

• Vad är målet? 

• Hur kommer framtiden att se ut?  

• Vilka principer ska arbetet ske utifrån?  

 

Då just planeringen är en viktig del vad gäller etablering och utformning av en ny 

depå så kan det konstateras att dessa frågor är viktiga att besvara. Dessa skulle 

även kunna vara en relevant utgångspunkt i planeringen när det kommer till den 

nya depån. Att definiera ett mål är enligt Olhager (2013) viktigt för att alla i 
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företaget ska sträva åt samma håll. Även vad, var, när och hur olika aktiviteter ska 

genomföras är en viktig del att ha klart för sig innan en ny verksamhet sätts i 

rullning. Dessa beslut beskrivs som något som kan ses som planering vad gäller 

fyra områden: 

 

• Leveransservice och ledtidsbeslut: Något som exempelvis påverkar var 

verksamheten ska placeras, vilka transportmedel som ska användas och 

om saker ska samlastas är vilken leveransservice företaget vill erbjuda. 

Vad gäller företaget är transportmedel redan en löst fråga och därför är 

snarare placeringen av verksamheten så nära kunden som möjligt och 

eventuellt frågan om samlastning desto mer aktuell.  

• Lokaliseringsbeslut: Den geografiska placeringen är sedan i sin tur viktig 

för hur logistik-kanalen ska designas. Därför är det viktigt att bestämma 

sig för vilken väg maskinerna ska gå för att ta sig fram till kunden.  

• Lagerbeslut: Dessa beslut är något som avgör hur många maskiner som 

ska finnas på lagret och hur det ska styras. Vad gäller öppnandet av en ny 

depå för företaget kan antalet artiklar vara flytande då maskiner flyttas 

runt mycket mellan olika depåer. Vad gäller placeringen i lagret är det 

någorlunda strukturerat och ett lappsystem används för att markera vilka 

maskiner som är i vilket stadie.  

• Transportbeslut: Beslut vad gäller transportslag, samlastning och 

ruttplanering. Valet av transportslag är i stort sett redan givet för företaget. 

Vad gäller samlastning och ruttplanering skulle detta inför framtiden 

kunna vara aktuellt att utveckla.  

5.4.1 Prognoser 

Oskarsson et al. (2013) beskriver också hur den långsiktiga planeringen och 

beslutstagande vad gäller en nyetablerad verksamhet kräver att information i form 

av prognoser finns tillgänglig. Detta för att kunna se till att rätt produkt finns på 

rätt plats vid rätt tid samt ligga till grund för beslut gällande bland annat 

lokalisering, kapacitet och nyanställningar. 

 

Enligt Robeson och Copacino (1994) finns det olika metoder för att sätta 

prognoser. En av dessa är orsakssamband, något som grundar sig i sambandet 
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mellan flera variabler. Detta är något som Hyreslandslaget använder sig av då de 

kollar hur många byggen som kommer ske och vart. En annan metod är 

bedömning av experter, där försäljare eller andra personer som har god kännedom 

om produkterna får göra bedömningen. Även detta är aktuellt inom 

Hyreslandslaget då varje depå och uthyrare har mycket eget ansvar. Den tredje 

och sista metoden som tas upp är historiska data, något som företaget använder till 

en viss grad. Anledningen till att prognoser är så pass viktiga som de är, är för att 

de bör ligga till grund för alla planeringsstadier och även för att kunna hantera 

framtida variationer i efterfrågan.  

5.5 5S 

Oskarsson et al. (2013) beskriver hur syftet med 5S är att hålla ordning och reda 

på arbetsplatsen, något som leder till en högre effektivitet, tidsbesparing, minskat 

behov av utrymme och en trevligare och säkrare arbetsmiljö. Detta är något som 

företaget själv har nämnt som ett problem. De beskriver hur det på gården finns 

för lite utrymme och hur placeringen av maskinerna ofta kan vara oklart, något 

som ofta i kombination med kunder som inte vet var de ska ställa sig leder till ett 

mindre kaos på gården där någon behöver lägga ned tid på att vara ”trafikledare”. 

Även förflyttningar och hantering kan minimeras och visibiliteten förstärkas. I 

dagsläget har företaget inte nämnt något aktivt arbete med 5S, men detta är något 

som förmodligen skulle gynna företaget att implementera, främst då det skulle 

vara en lösning på flera av de problem som företaget själv nämner.  
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5.6 Modell för etablering och utformning 

 

 

Figur 10. Modell för etablering och utformning av en ny depå 

 

I figur 10 ovan presenteras en modell som kan vara till stöd vid utformning och 

etablering av en ny depå. Modellen grundar sig delvis på litteratur kring en 

verksamhets planering och styrning, och är anpassad efter behovet vid etablering 

och utformning av en uthyrningsverksamhet av byggnadsmaskiner. Inspiration till 

modellen kommer från Olhagers (2013) beskrivning av olika planeringsfaser och 

hans sätt att beskriva hur ett företag kan gå till väga för att på ett effektivt sätt 

planera och styra en verksamhet. Utifrån litteraturen görs egna tillämpningar av 

respektive planeringsbegrepp anpassat till uthyrningsverksamheter av 

byggnadsmaskiner. Modellen utgör ett flödesschema som utformats med syfte att 

förtydliga och visualisera tillvägagångssättet.  

 

Steg 1. Det första steget i utformningen är att definiera ett tydligt mål. Något som 

också är viktigt är att alla som är involverade i verksamheten informeras och 
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involveras i detta mål för att säkerställa att alla strävar åt samma håll (Olhager, 

2013).  

 

Steg 2. Detta steg handlar om att utforma en strategi för att uppnå målet. Denna 

strategi bör grunda sig på företagets affärsstrategi och bör också innehålla de 

viktigaste faktorerna för att bli konkurrenskraftiga (Olhager, 2013). Eftersom 

uthyrningsverksamheter av byggnadsmaskiner konkurrerar främst med service så 

innebär dessa faktorer framförallt de faktorer som bidrar till en effektiv 

distribution. Här kan det alltså vara nödvändigt att fundera på var depån 

geografiskt bör vara placerad, hur lagret ska se ut och vilken väg maskinerna ska 

gå till kunden och tillbaka, transporten. Produkten utgör det största värdet när den 

ligger i kundens händer. Det är därför viktigt att produkten är ute hos kund så 

mycket som möjligt, något som kräver mycket planering (Oskarsson et al., 2013).  

 

Steg 3. När målet är definierat och strategin utformad sker huvudplaneringen. 

Huvudplaneringen innebär att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för 

att verksamheten ska kunna drivas. Detta kan bland annat innebära personal och 

maskiner (Oskarsson et al., 2013). Det som är speciellt med 

uthyrningsverksamheter av byggnadsmaskiner är att de inte har någon 

tillverkning. Därför blir det också extra viktigt i dessa fall att även inkludera lager 

som en faktor när det kommer till huvudplanering. Det som i detta fall menas med 

personal handlar om att anställa personer med rätt kunskap. Det är också viktigt 

att vid rekrytering försöka anställa personer som kan bidra till den företagskultur 

och socialt kapital som företaget strävar efter. Enligt Bruzelius och Skärvad 

(2011) är det viktigt att tänka på att personen som anställs passar in och har 

samma värderingar som företaget. 

 

Steg 4. Behovsplaneringen som kommer sedan är till för att säkerställa behovet av 

maskiner till kund (Olhager, 2013). Eftersom lager och service är extra viktigt för 

uthyrningsverksamheter av byggnadsmaskiner är det viktigt att eftersträva en 

effektiv transport och en väl fungerande lagerstyrning. Detta innebär bland annat 

att rätt antal maskiner ska finnas på lagret och att de kan levereras till kund efter 

behov. För att effektivisera lagerhållning och leverans till kund kan det också vara 

värdefullt att implementera 5S (Oskarsson et al., 2013).  
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Steg 5. Detaljplaneringen är det sista steget innan etableringen av den nya 

verksamheten är klar. Här bestäms och tydliggörs vem som ska göra vad och i 

vilken ordning (Oskarsson et al., 2013), därför är det viktigt att i detta steg ta 

hänsyn till lager, transport, företagskultur, socialt kapital och 5S.  

 

Huvudplanering, behovsplanering och detaljplanering är tre olika planeringsfaser 

som sker efter varandra under utformningen av verksamheten. Samtidigt är detta 

ett ständigt pågående arbete som fortsätter även efter att verksamheten har startats 

upp. Detta illustreras med hjälp av streckade pilar i figur 10.  

 

När dessa fem steg är genomförda är den nya uthyrningsverksamheten av 

byggnadsmaskiner utformad och etablerad.  
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6 Rekommendationer till fallföretaget 

I detta kapitel presenteras några rekommendationer till fallföretaget 

i punktform.  

 

• Implementera 5S för att effektivisera verksamheten, minska 

utrymmesbehovet och skapa en säkrare och trevligare arbetsplats. 5S kan 

bland annat minska risken att kunder ställer sina fordon i vägen på 

utegården. 

• Skapa gemensamma rutiner då det bidrar till bland annat en hög 

effektivitet och en trevlig arbetsmiljö. Dock är det även viktigt att arbeta 

med ständiga förbättringar. 

• Se över layout på gården för att använda ytan på bästa möjliga sätt. Då det 

är svårt för Hyreslandslaget att hitta lokaler med tillräckligt stor utegård är 

det viktigt att planera ytan väl. Detta är även viktigt för att kunderna inte 

ska parkera sina fordon i vägen. 

• Arbeta efter modellen, se kapitel 5. 
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7 Slutsats 

Syftet med denna studie var att ta fram en modell för att etablera och utforma en 

verksamhet som med hög effektivitet hyr ut byggnadsmaskiner. Nedan presenteras 

frågeställningarna med tillhörande svar. 

 

- Vilka faktorer är viktiga för att få en effektiv 

uthyrningsverksamhet av byggnadsmaskiner? 

 

Socialt kapital 

Då ökad effektivitet uppnås när kommunikationen bland organisationens 

medlemmar fungerar på ett bra och effektivt sätt så är det därför en bidragande 

faktor till ökad effektivitet i uthyrningsverksamheten (Bruzelius och Skärvad 

(2011). 

Organisatoriska fördelar uppnås då förmågan att dela och skapa kunskap ökar. 

Denna förmåga ökar i sin tur då förmågan att skapa och utnyttja det sociala 

kapitalet ökar. Förmågan att utnyttja och skapa det sociala kapitalet påverkas av 

utbildning vilket därmed blir en bidragande faktor till ökade fördelar för 

organisationen (Nahapiet och Ghoshal, 1998; Bruzelius & Skärvad, 2011; Lang 

och Ramírez, 2017; Fukuyama, 2001). 

Förmågan att skapa och utnyttja det sociala kapitalet ökar också när personalen 

befinner sig i en stabil och säker miljö som inte är allt för strukturerad. En inte allt 

för uppstrukturerad omgivning och en stabil och säker miljö är därför bidragande 

till organisatoriska fördelar (Nahapiet och Ghoshal, 1998; Bruzelius & Skärvad, 

2011; Lang och Ramírez, 2017; Fukuyama, 2001). 

 

Företagskultur 

Bättre arbetsinsatser leder till ökad effektivitet. Ökad motivation bidrar till bättre 

arbetsinsatser och motivationen ökar av beröm från kollegor och chefer samt då 

personalen upplever självständighet och självbestämmande. Något som därför 

bidrar till effektivitet är beröm från kollegor upplevelsen av självständighet och 
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självbestämmande (Bruzelius & Skärvad, 2011; Rusua och Avasilcaia, 2014; Deci 

och Ryan, 1985). 

Studien visar även att en företagskultur som stödjer verksamheten och bidrar till 

förändring är en bidragande faktor till effektivitet (Bruzelius och Skärvad, 2011). 

Kundservice är något som är avgörande för att överleva på dagens marknad. För 

att uppnå detta inom uthyrningsverksamheten så är leveransprecision viktigt 

(Oskarsson et al., 2013; Christopher, 2011). 

För att inte överraskas och för att kunna förbereda sig inför förändring så är det 

även viktigt att hela tiden hålla koll på sina konkurrenter samt den marknad som 

man befinner sig i, och detta med en realistisk syn (Littlechild, 2018; Christopher, 

2011). 

Transport 

För att eliminera sidoaktiviteter och kunna fokusera på sin kärnverksamhet är det 

bra att hyra in transporter från ett annat företag (Batarlienė & Jarašūnienė, 2017). 

Lastbil kan vara ett dyrt och opålitligt transportmedel, men är i många fall det 

alternativet som passar bäst vid transporter. För att göra lastbilstransporterna så 

ekonomiska som möjligt är det viktigt att samlasta och att planera rutterna på ett 

sådant sätt att lastbilarna inte behöver åka tomma tillbaka (Oskarsson et al., 2013). 

Detta är något som är extra viktigt för just uthyrningsverksamheter av 

byggnadsmaskiner då snabba leveranser bidrar till ökad kundservice. 

Lager 

Trots att lager bidrar till kapitalbindning och olika risker så är det ofta omöjligt att 

undvika. För att minska riskerna är det därför bra att fördela ut sitt lager på olika 

platser (Oskarsson et al., 2013).  

Det som utmärker uthyrningsverksamheter av byggnadsmaskiner är att de ständigt 

måste ha ett stort lager för att kunna erbjuda kunden den produkt de vill ha vid 

den tidpunkt de vill ha den. De har alltså ingen produktionskostnad utan endast 

lagerhållningskostnad.  

5S 
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Syftet med 5S är att hålla ordning och reda på arbetsplatsen då det leder till högre 

effektivitet, tidsbesparing, minskat utrymmesbehov samt säkrare och trevligare 

arbetsmiljö (Oskarsson et al., 2013). Då lagerhållningen är en stor del av 

verksamheten för denna typ av verksamhet är det viktigt att saker står på sin plats. 

Detta då returnerade maskiner kan hamna på fel plats och därför blandas ihop med 

leveransklara maskiner. Detta är i sin tur något som bör undvikas då kunden 

förväntar sig en maskin i bra skick. 5S effektiviserar även både flödet och 

lagerhållningen av maskiner generellt, förebygger komplikationer vad gäller 

transportväg och avlastning samt bidrar till en säkrare och bättre arbetsmiljö 

(Oskarsson et al., 2013).  

Geografiskt läge 

Vid val av lokal och lokalisering är det viktigt att tänka långsiktigt, detta då det är 

bra att ha möjlighet att expandera utan att behöva flytta. Det extra viktigt för 

uthyrningsverksamheter av byggnadsmaskiner att lokalisera sig nära kunderna och 

fraktvägar, detta då det bidrar till snabbare leverans som i sin tur leder till högre 

servicegrad. För att göra dessa val kan prognoser vara till hjälp (Owen & Daskin, 

1998).  
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- Hur kan en modell för att utforma en uthyrningsverksamhet se 

ut? 

 

Utifrån denna studie är faktorerna i denna modell viktiga för en effektiv 

utformning och etablering av uthyrningsverksamheter av byggnadsmaskiner. Det 

som skiljer uthyrningsverksamheter av byggnadsmaskiner från tillverkande 

företag är avsaknaden av produktion, istället är maskinerna i rullians. Det som 

också gör att denna modell lämpar sig bäst för uthyrningsverksamheter är för att 

de inte erbjuder unika produkter, utan istället måste fokusera på andra faktorer 

som kan tillfredsställa kunden.  

 

 

Figur 10. Modell för utformning och etablering av en ny depå 

 

Figur 10 ovan visar modellen som denna studie har kommit fram till.  

 

Steg 1. Det första som bör göras är att definiera målet med den nya depån 

(Olhager, 2013).  

 

Steg 2. En strategi för hur det långsiktiga målet ska uppnås ska sedan utformas. 

Här bör fokus ligga på de faktorer som bidrar mest till konkurrenskraft. Då 
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uthyrningsverksamheter av byggnadsmaskiner konkurrerar med service så är, 

enligt denna studie, distribution en viktig del för att uppnå hög servicegrad. För att 

uppnå detta är faktorerna transport, lager och geografiskt läge viktiga.  

 

Efter att strategin utformats sker huvudplanering, behovsplanering och 

detaljplanering (Olhager, 2013). Dessa tre planeringsfaser sker efter varandra i 

utformningen och etableringen av verksamheten, men är också ett ständigt 

pågående arbete. 

 

Steg 3. Huvudplanering handlar om att säkerställa att det finns tillräckligt med 

resurser, så som personal, maskiner och lager. Vid val av personal är det viktigt 

att ha faktorerna socialt kapital och företagskultur i åtanke redan här. Detta då det 

är viktigt att personen som anställs passar in och har samma värderingar som 

företaget (Bruzelius och Skärvad, 2011). Eftersom lager är en central del i just 

uthyrningsverksamheter är det även viktigt att redan i huvudplaneringen inkludera 

det. 

 

Steg 4. Behovsplanering är till för att säkerställa behovet av maskiner till kund 

(Olhager, 2013), något som medför att distribution är viktigt i detta steg. Därför är 

de viktigaste faktorerna att ha med i behovsplaneringen lager, transport och 

geografiskt läge. I detta steg är även 5S viktigt för att effektivisera lagerhållning 

och leverans av maskiner till kund (Oskarsson et al., 2013), något som är extra 

viktigt för just uthyrningsverksamheter av byggnadsmaskiner.  

 

Steg 5. Detaljplanering handlar om att bestämma vem som ska göra vad och i 

vilken ordning (Oskarsson et al., 2013). Här är det därför viktigt att ta hänsyn till 

lager, transport, företagskultur, socialt kapital och 5S. När dessa fem steg är 

genomförda är den nya uthyrningsverksamheten av byggnadsmaskiner utformad 

och etablerad.  
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8 Fortsatta studier 

Vidare forskning skulle kunna fokusera på att fördjupa sig mer i de ovannämnda 

faktorerna för att få en mer detaljerad bild av vad det är som bidrar till högre 

effektivitet i en uthyrningsverksamhet. Modellen måste även testas och utvärderas 

av företaget samt i andra företag för att se om den ger önskad effekt. För att göra 

denna studie ytterligare trovärdig hade fler fall och fler faktorer kunnat tas fram. 

Genom att göra detta så skulle även den framtagna modellen i figur 10 kunna 

utvecklas.  
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Bilaga A 

intervjufrågor 

• När öppnades depån? 

• Finns ritningar/planlösning över depån att ta del av? 

• Hur ser flödet ut? 

• Hur går rekryteringen till? 

• Vad för kompetenser önskas? 

• Sker någon utbildning internt? 

• Sker något arbetsmiljöarbete? 

• Vad gör man om kunden efterfrågar en maskin som inte finns tillgänglig 

på depån? 

• Hur ser det administrativa flödet ut? 

• Hur fungerar transporter till och från kund? 

• Hur ser konkurrensen ut i området? 

• Hur anser ni att ni ligger i förhållande till vägar, tunnelbana, andra företag, 

kunder osv? 

 



 

C1 

Bilaga B 

Enkätfrågor 

• Jag anser och upplever att min arbetsgrupp kommunicerar öppet om både 

tankar och känslor 

• Jag upplever att jag och min arbetsgrupp har tydliga mål och vet vad vi ska 

sträva efter 

• Jag upplever att de konflikter som uppstår accepteras, löses och 

genomarbetas ordentligt 

• Jag upplever att min och mina kollegors kompetenser utnyttjas till fullo 

• Jag känner mig behövd på min arbetsplats 

• Jag upplever våra arbetsklimat som fritt och stödjande där skillnader och 

olikheter accepteras 

• Jag upplever att jag och mina kollegor har en bra gruppsammanhållning 

• Jag upplever att prestationerna på arbetsplatsen är jämnt fördelat 

• Jag uppskattar och trivs med mina arbetsuppgifter 

• Jag upplever ett bra och nära samarbete med mina kollegor 

• Jag upplever att jag får beröm från mina kollegor och/eller chefer när jag 

gjort någonting bra 

• Jag upplever att det alltid finns tillgängliga resurser till det som jag 

behöver för att utföra mitt arbete så bra som möjligt 

• Jag känner mig engagerad i mitt arbete 

• Jag upplever min arbetsbelastning som lagom utmanande 

• Jag upplever mitt arbete som spännande 

• Jag känner mig självständig och självbestämmande på min arbetsplats 

•  Jag upplever rädsla/obehag för att uttrycka skiljaktiga avsikter 

• Jag anser att min arbetsgrupp är bättre än andra arbetsgrupper 

• Jag och min arbetsgrupp är inte osårbara och oslagbara 

• Jag upplever mig själv ha en nära relation med mina kunder 

• Jag upplever att mina kollegor har en nära relation med sina kunder  

 

Enkäten besvarade med en skala från 1-5 där 1 = håller inte alls med och 5 = 

håller helt med. 


