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Abstract

Improved planning of the flow of machines and tools at
the construction site

Gustav Litsfeldt

Building a house or a road is a coordination of different suboperations. Each
suboperation requires a skilled worker, material, machines and different tools. The
purpose of this essay is to investigate what kind of support the supervisors areable to
use when it comes to hiring the machines and tools. The most common support
when planning the need is called a machine plan. The companies that provide
machines and tools by hire will also be investigated to see what they have to offer for
their customers. 

The gathered information comes from the websites of the companies but also
through interview with three different supervisors. Literature about construction
management have been used to define what a machine plan is. All three of the
interviewed supervisors do the planning of machines and tools when planning the rest
of a suboperation. This is usually done a couple of weeks in advance. None of the
interviewed supervisors use machine plans and the reason might be that it’s more
useful to use it when planning the need of excavators and other big machines that
needs a driver. 

The result from this essay is that there are two areas where there’s room for
improvement. The first one is about the problems when ordering online. According
to the interviewees it doesn’t work optimally. They would like to use this function
when they know exactly what they need. The second area is the how the current
holding is presented to the customer. They would like to be able to do sorting in the
list and have it be more interactive. 
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SAMMANFATTNING 

Uppförandet av en byggnad eller anläggning är en samordning av olika 
arbetsmoment. Varje arbetsmoment kräver sina resurser i form av kunnig 
yrkesarbetare, material samt maskiner och verktyg.  Syftet med den här 
uppsatsen är att undersöka vilka hjälpmedel arbetsledare har när det kommer 
till inhyrningen av maskiner och verktyg. Det vanligaste redskapet för 
planeringen av dessa kallas för maskinplan men i uppsatsen undersöks även 
vad för hjälpmedel som erbjuds av uthyrningsaktörerna.  
 
Informationen om vad de erbjuder har framkommit från respektive företags 
hemsida samt intervjuer genomförda med tre stycken arbetsledare inom 
husbyggnation. För beskrivning av maskinplanens syfte har litteratur om 
byggstyrning används. Planeringen brukar vanligtvis ske via arbetsberedningar 
några veckor innan arbetsmomentet drar igång och någon övergripande 
maskinplan brukar de inte använda sig av. Detta kan grunda sig i att samtliga 
arbetsledare som intervjuats arbetar inom husbyggnation och inte inom 
anläggningssektorn där användningsområdet av maskinplaner är större.  
 
Resultatet av arbetet är att det huvudsakligen finns två områden där 
arbetsledarna upplever att det finns utvecklingspotential som skulle kunna leda 
till smidigare planering och hantering av maskiner och verktyg. Det ena är att 
beställningar via internet inte fungerar optimalt och detta skulle främst 
användas vid beställning av maskiner och verktyg av enklare slag där 
användningsområdet är tydligt definierat. Det andra området rör hur det 
aktuella hyresinnehavet redovisas för kunden. Arbetsledarna upplever generellt 
sett listorna som röriga och skulle gärna se att dessa var mer interaktiva och 
lätta att sortera i. 
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1 INLEDNING 

1.1 Syfte och mål 

Maskin- och verktygsflödet på byggarbetsplatser styrs av det man bygger och 
de arbetsmoment som ingår i uppförandet av byggnaden men även hur många 
yrkesarbetare det finns tillgängliga. Vilka maskiner som hyrs och vilka som 
köps bedöms ur lönsamhetssynpunkt och är projektspecifikt vilket leder till att 
det är av stor vikt att man har bra ordning och reda så att de inhyrda redskapen 
används optimalt då dessa debiteras per dag. 
 
Arbetsledare på NCC har i dagsläget möjlighet att hyra maskiner från företagen 
Ramirent, Cramo samt Stavdal och det här examensarbetet syftar till att 
undersöka hur väl dessa företag uppfyller de krav och önskemål som 
arbetsledare i produktionen efterfrågar. Övriga hjälpmedel som arbetsledarna 
har tillgång till kommer också att undersökas. Syftet med detta är för att få 
byggandet att fortlöpa på ett så smidigt sätt som möjligt. Det här leder i sin tur 
vidare till frågeställningen om hur samarbetet mellan arbetsledning och 
yrkesarbetare teoretiskt skulle kunna förbättras om de efterfrågade tjänsterna 
fanns tillgängliga.  
 
Målet med examensarbetet är att tydliggöra de åsikter och begränsningar som 
arbetsledarna i dagsläget upplever vid inhyrning av maskiner och verktyg. 
Detta kan i sin tur användas som underlag vid verksamhetsutveckling och vid 
upphandling av uthyrningsaktörer. 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen kommer endast att fokusera på processen av att hyra in mindre 
verktyg och maskiner vilket innebär att större inhyrningar så som byggkranar 
inte kommer behandlas i den här uppsatsen då dessa är mer resurskrävande och 
inte har samma omsättning. Endast de inhyrningar som görs av NCCs 
arbetsledning inom husbyggnation kommer undersökas för att få en mer 
koncentrerad och tydlig bild av efterfrågan. Anläggningsindustrins 
arbetsmetoder och krav kommer därmed inte att undersökas i den här 
uppsatsen. Då Stavdal främst används för inhyrning av liftar kommer de inte 
att undersökas närmare. 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en företagspresentation av NCC och fortsätter sedan i 
kapitel 3 med att beskriva intervjumetodik och en litteraturstudie som rör 
maskinplaner och en beskrivning över vad Ramirent samt Cramo erbjuder. 
Syftet med denna del är för att senare i uppsatsen kunna genomföra en lämplig 
intervju med relevanta frågor med avseende på uppsatsens område. 
I kapitel 4 som är det mest omfattande kapitlet beskrivs intervjuernas 
genomförande och vilka som valts till intervjuerna. Tankegången bakom 
frågorna redovisas även i detta kapitel såväl som svaren från de intervjuade. 
 
I kapitel 5 analyseras det genomförda arbetet med den information som 
framkommit under kapitel 4 och diskussion förs kring resultatet av detta.  
I kapitel 6 redovisas lämpliga rekommendationer till NCC men även förslag till 
fortsatta studier föreslås i slutet av kapitlet. Uppsatsen avslutas med kapitel 7 
som är referenser till de källor som använts. 
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 

NCC bildades 1988 genom en sammanslagning av de  tidigare företagen JCC 
och ABV och har sedan dess jobbat med bygg- och fastighetsutveckling i 
Sverige och andra länder i norra Europa. NCC bygger även vägar och annan 
infrastruktur som sker under ett annat affärsområde, se figur 2.1. NCC har 
18 000 anställda och omsatte 2015 62 miljarder kronor, varav cirka hälften av 
nettoomsättningen skedde i Sverige1 vilket gör NCC till en av de största 
aktörerna inom den svenska byggindustrin. 
 
 

 
Figur 2.1 NCCs organisation är uppdelad i flera olika affärsområden. 
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3 METODBESKRIVNING 

3.1 Intervjumetodik 

Vid planeringen inför genomförandet av en intervju är det viktigt att intervjuns 
struktur är tydligt förbestämd. Dessa strukturer brukar grovt delas in i 
helstrukturerad, halvstrukturerad och öppen intervju. Helstrukturerad intervju 
innebär att endast de förbestämda frågorna ställs och kan nästan liknas vid en 
enkät. En halvstrukturerad intervju följer en rad förutbestämda frågor men är 
öppen för sidofrågor som kan dyka upp som produkt av svaren från 
respondenten. De öppna intervjuerna är mycket mer komplicerade och är 
uppbyggda av ett sammanhang där intervjuaren måste förstå hur respondenten 
funderar och resonerar för att kunna ställa ändamålsenliga följdfrågor.  
 
Det är av yttersta betydelse att frågorna i en intervju ställs i rätt ordning för att 
skapa ett så naturligt flöde av information som möjligt. Använder intervjuaren 
sig av en halvstrukturerad eller öppen intervju är det därför viktigt att 
sidofrågorna inte glider iväg för långt från det aktuella ämnet som intervjun ska 
behandla. Frågorna som ställs bör utöver det inte gå att besvara med endast ett 
ja eller ett nej eller innehålla flera frågor i samma frågeställning. 
 
Dokumentationen av en intervju sker vanligtvis med hjälp av anteckningar 
eller ljudinspelning, se figur 3.1. Ljudinspelningar kan användas som 
komplement till anteckningarna eller transkriberas för att kunna hänvisa till 
enskilda fraser. En annan fördel med transkriberade intervjuer är att lättare 
kunna identifiera mönster i sättet personen talar. Detta är ett smidigt verktyg 
om ämnet som intervjun berör handlar om exempelvis känslor och relationer2. 
 

 
Figur 3.1 Inspelning av intervjuer kan med enkelhet göras med en 
mobiltelefon. 
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3.2 Litteraturstudie 

De tjänster och verktyg som redovisas i det här kapitlet för respektive företag 
behandlar endast det som är relevant för uppsatsens utförande utöver det som 
anges i den kortare beskrivningen av företaget. 

3.2.1 Maskinplaner 

Maskinplaner är en allmän typ av tidplan som är tänkt att användas för att i ett 
tidigt skede kunna identifiera behovet av maskiner så dessa kan köpas eller 
hyras in i rätt tid för att på så sätt hålla nere kostnaderna samt få en produktion 
som kan fortskrida i en jämn takt, se figur 3.1. Planen innehåller bland annat 
uppgifter om maskinens benämning, typ, kapacitetsdata, tidsåtgång och hyror3. 
För att en maskinplan ska uppfylla sitt syfte är det av största vikt att den 
ständigt hålls aktiv och uppdaterad av arbetsledningen och att den justeras i 
händelse av förändringar på byggarbetsplatsen.  
 
Maskinplanen kan även ligga som underlag för kostnadsuppföljning under 
byggnationen. Detta leder i sin tur till erfarenhetsöverföring mellan projekt och 
kollegor. 
 

 
Figur 3.2 Exempel på hur en maskinplan kan utformas utan hjälp av 
avancerade planeringsverktyg. 
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I NCCs verksamhetssystem finns dokument och andra hjälpmedel som agerar 
som stöd för alla som jobbar inom företaget. I verksamhetssystemet finns bland 
annat ett kunskapsdokument samt en mall av en maskinplan som ska fungera 
som ett alternativ till andra planeringsverktyg som programmet Plancon. Själva 
mallen är upprättad 2004 och innehåller ett flertal föreslagna kostnadsposter 
med tomma rutor där användaren fyller i den budgeterade kostnaden och sedan 
den verkliga. 

3.2.2 Tjänster hos Ramirent och Cramo 

Ramirent AB är verksamt i tio länder och är ett uthyrningsföretag som även 
erbjuder ett flertal utbildningar inom allt från personligt fallskydd till 
truckutbildningar4. Ramirent och NCC har gemensamt att Nordstjernan AB är 
huvudägare i företagen5. Cramo AB är ett uthyrningsföretag som är verksamt i 
15 länder med över 400 depåer utspridda över Skandinavien. Utöver uthyrning 
tillhandahåller de även kurser samt ett planeringsverktyg för att upprätta APD-
planer (APD-plan = Arbetsplatsdisposition) på datorn. För exempel på APD-
plan, se figur 3.2. 
 
 

 
Figur 3.3 APD-planer redovisar hur byggarbetsplatsen är disponerad och kan 
göras både ut- och invändigt. Bilden har inte upprättats med hjälp av Cramos 
tjänst. 
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Det går att göra beställningar via NCCs inköpsportal hos bägge företagen men 
går också att göra via kontakt med någon av deras säljare som finns runt om i 
Sverige. För att kunden ska få översikt över sitt aktuella hyresinnehav skickas 
varje vecka en lista ut till kunden. Utbudet av maskiner och verktyg redovisas 
på respektive företags hemsida med information om bland annat drifttyp, vikt 
och lämpliga säkerhetsåtgärder för användaren. 
 
På Cramo finns enligt dess Business Support möjligheten att göra beställningar 
och se pågående order på internet och erbjuds utöver veckolistan. Detta innebär 
att man kan lägga beställningar oavsett tid på dygnet och blir således inte 
beroende av försäljarnas arbetstider6. Med tjänsten Cramo24 kan kunder när 
som helst på dygnet hämta maskiner på obemannade depåer. Tillträde sker med 
hjälp av ID06 (byggindustrins kort för elektroniska personalliggare) och 
tjänsten lämpar sig bra för servicejobb där arbetet sker vid annorlunda 
arbetstider.  
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4 RESULTAT 

4.1 Intervjuer 

Som underlag för arbetsledarnas åsikter och synpunkter var intervjuer det 
verktyg som användes istället för exempelvis enkäter. Den främsta anledningen 
till detta är för att hålla uppe kvaliteten av de givna svaren, något som i sin tur 
leder till bättre analyser. Intervjuns struktur kommer vara av halvstrukturerad 
modell för att öppna upp möjligheten att ställa följdfrågor och göra intervjun 
mindre förbestämd. Intervjun inleds med kortare erfarenhetsbeskrivning som 
sedan övergår till planering och sedermera vidare till hur den faktiska 
inhyrningen går till väga. Intervjun avslutas med vad arbetsledaren tycker om 
tjänsterna som aktörerna tillhandahåller. 
 
Arbetsledarna som har valts till respondenter är tre stycken inom husbyggnad 
från samma arbetsplats med varierande erfarenhet från byggbranschen. Detta 
redovisas mer ingående under respektive underavsnitt. Samtliga respondenter 
har drygt en vecka innan intervjutillfället tagit del av de utgångsfrågor som 
kommer ställas under intervjun, se bilaga 1. Anledningen till detta är på grund 
av frågornas karaktär som kräver en viss förberedelse för att kunna besvaras på 
ett givande sätt. 
 
Intervjuerna kommer spelas in och transkriberas och dessa återfinns bland 
uppsatsens bilagor. Inspelning och transkribering har valts som metod för att 
slippa anteckningar medan intervjun pågår och för att senare kunna plocka ut 
enskilda fraser vid behov. Intervjuerna sammanfattas enskilt under respektive 
underavsnitt och analyseras sedan ihop. När den intervjuade personen nämner 
ett företag kommer det att ersättas med XXX för att hålla svaren så objektiva 
som möjligt och skapar möjligheten att göra en bredare och mer generell 
analys.  
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4.1.1 Intervju med arbetsledare A 

Arbetsledare A har jobbat inom byggindustrin i nio år varav tre år som 
yrkesarbetare och sex år som arbetsledare. Vid planering av behovet av verktyg 
och maskiner använder han huvudsakligen arbetsberedningar. Maskinplaner är 
ingenting som han brukar använda och tror inte att det finns någon lönsamhet i 
att detaljplanera de mindre verktygen. Maskinplaner är snarare någonting för 
anläggningsjobben. Han har aldrig tidigare byggt bostäder så han vet inte om 
planeringen går till på annorlunda vis vid bostadsprojekt. Vid 
bostadsproduktion används varvscheman där man har en tidsplan för varje 
våningsplan som man sedan upprepar, något som skulle kunna underlätta 
planeringen av maskiner och verktyg.  
 
Vid inhyrning av verktyg och maskiner ringer han alltid en säljare oavsett 
företag. Fördelarna med detta är att du kan diskutera med en kunnig person om 
förslag på andra maskiner om en specifik typ inte skulle finnas i lager. Andra 
fördelar är att man snabbare får besked om leveransdatum då säljaren snabbt 
kan se vad som finns i lager. Hade NCCs inköpsportal fungerat bättre hade han 
använt den vid beställning av vanliga verktyg men fortfarande ringt vid 
beställning av speciella verktyg och maskiner. Arbetsledare A använder sig 
helst av en enda aktör för allt som hyrs istället för att välja det billigaste 
alternativet från respektive företag då det lätt kan bli rörigt. 
 
Listorna som skickas ut är i formen av ett statiskt PDF-dokument och 
arbetsledare A hade hellre sett att listan var ett Excel-dokument så att han själv 
skulle kunna sortera på exempelvis datum eller beskrivning. Han tycker även 
att det hade varit smidigt att när som helst kunna hämta ner den aktuella listan 
från internet. Prislistorna uppfattas som otydliga och exempelvis kan en 
sågklinga anges antal nedslitna millimeter, något som är väldigt svårt att hålla 
koll på, se figur 4.1. I liftar finns i dagsläget ofta en sändare som känner av om 
den står stilla eller rör på sig och enligt arbetsledare A hade det varit utmärkt 
om alla maskiner hade en sändare i sig som skulle kunna meddela om en 
maskin har legat stilla under en längre tid. För transkribering av intervjun, se 
bilaga 2. 

 
Figur 4.1 Skiss över hur en typisk sågklinga för betongarbeten ser ut. 
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4.1.2 Intervju med arbetsledare B 

Arbetsledare B började inom byggindustrin 2001 som snickare men har under 
den här tiden studerat i två år och efter det jobbat som arbetsledare sedan 2008. 
Han använder sig av arbetsberedningar för att identifiera behovet av maskiner 
och verktyg och maskinplan är ingenting han brukar använda. Han har tidigare 
jobbat med bostadsbyggen och upplever inte att det är så stor skillnad i 
planeringsmetodiken mellan byggnation av bostäder och hus. 
 
Han brukar alltid ringa in beställningar då beställningar på internet inte 
fungerar så bra enligt han. Fördelarna med att ringa är att man kan berätta hur 
bråttom man har eller om det man vill hyra fungerar till det tilltänka 
arbetsmomentet. Enligt arbetsledare B är problemen med att ringa att det ofta 
är upptaget när man ringer eller att man inte får tag på en försäljare 
överhuvudtaget. Samma problem uppstår när det ska skickas tillbaka saker. 
Han tycker att Beijer har ett bra system där man lätt kan göra beställningar på 
internet men att man även kan använda telefonen som ett komplement vid 
frågor eller funderingar. 
 
Arbetsledare B skulle vilja kunna göra beställningar på internet och när som 
helst kunna se befintligt innehav. Listorna som skickas ut veckovis tycker han 
behöver förbättras för att få bättre koll på vad man har på bygget. På listan vill 
han även få översikt över kostnaderna för inhyrningarna, all information på 
samma ställe. För transkribering av intervjun, se bilaga 3. 

4.1.3 Intervju med arbetsledare C 

Arbetsledare C har jobbat inom byggindustrin i 35 år, varav endast det senaste 
året som arbetsledare. Tidigare hade han eget företag och där åkte han och 
hyrde verktyg och maskiner vid behov och det lades enligt han ingen större tid 
på planering. Som arbetsledare på ett större företag krävs mer planering för att 
få in sakerna i tid och denna planeringen sker oftast genom arbetsberedningar 
för att undersöka vad man behöver ha.  
 
Han brukar ringa vid beställningar och påpekar att det inte går att beställa via 
internet. Han har inga större invändningar mot att det inte går att använda sig 
av internetbeställningar då han ändå helst ringer. Det positiva med att ringa är 
den snabba feedbacken och att man vet att det fungerar.  
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Arbetsledare C tycker att uthyrningsaktörerna måste vara tydligare att visa på 
vad det är man har inhyrt för tillfället samt hur mycket det har kostat hittills 
istället för att ha det på en separat faktura. Problemet med listorna är att vissa 
produkter är uppdelade som exempelvis stoftavskiljare, se figur 4.2, där 
munstycket har en egen post i listan. Han tycker att det skulle vara bra om man 
på listan över aktuellt hyresinnehav kunde lägga in egna kommentarer i slutet 
av raden som sedan följer med mellan utskicken så att man vet var verktygen 
och maskinerna ska användas. Detta skulle enligt honom även göra det enklare 
att sedan skicka tillbaka sakerna. För transkribering av intervjun, se bilaga 4. 
 
 

 
Figur 4.2 En stoftavskiljare av märket Pullman Ermator. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Att köpa kontra hyra styrs mycket av företagets storlek och dess inriktning. För 
ett företag som NCC som genomför projekt av varierande storlek och typ blir 
det därför mycket svårt ha ett lager av nödvändiga verktyg och maskiner och 
underhålla dessa. Man bör inte heller glömma lagerkostnaderna och den 
logistik som behövs vid transporter mellan byggarbetsplatser och lagerlokal. 
Att hyra utrustning skapar flexibilitet och är utmärkt vid arbetstoppar och 
dalar. 
 
De tre intervjuade personerna har tillsammans 15 års erfarenhet som 
arbetsledare inom byggindustrin. Viktigt att notera är att om det skulle det visa 
sig att någon av de intervjuade personerna nämner att de inte har tillgång till 
något som de faktiskt har tillgång till så beror det på att de saknas kunskap om 
detta. Huruvida detta beror på kommunikationen från uthyrningsaktörerna eller 
arbetsledarna själva lämnas okommenterat. Uppsatsen utgår med andra ord 
från tre olika arbetsledares syn på saken. Svaren skulle möjligtvis kunna avvika 
från dessa tre om någon av de tillfrågade var nyexaminerad eller hade väldigt 
lång erfarenhet från arbetsledaryrket. 
 
Ingen av de intervjuade brukar använda sig av maskinplaner utan planerar all 
inhyrning utefter det som framkommer via arbetsberedningar. Det som beställs 
utöver planeringen brukar vara av mer brådskande art. Vid själva beställningen 
ringer samtliga intervjupersoner till en säljare och det beror dels på att det 
enligt dem saknas dugliga alternativ. Dels så tycker de även att det är viktigt att 
kunna föra en dialog med en kunnig försäljare då exempelvis en viss typ av 
maskin för tillfället inte finns tillgänglig och en alternativ maskin kan användas 
för liknande bruk. Skulle beställningar på internet fungera bättre skulle de 
främst använda sig av det när det kommer till enklare jobb där de vet exakt vad 
de behöver. Det är dock en intressant betraktelse att ingen av de intervjuade är 
fullkomligt övertygad om internetbeställningar skulle leda till en smidigare 
byggproduktion. 
 
Gemensamt tycker de att listorna som skickas ut veckovis som redovisar det 
befintliga hyresinnehavet måste bli mer interaktiva för kunden. Från 
intervjuerna framgick det att de skulle vilja kunna sortera på exempelvis typ 
och datum. Ytterligare en funktion som de saknar är att kunna föra in egna 
kommentarer på respektive inhyrd enhet och på så sätt ha koll på att samtliga 
arbetsmoment har erforderligt med verktyg och maskiner.  
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Det finns även en genomgående vilja att listan alltid ska finnas tillgänglig och 
uppdaterad på internet. 
 
Arbetsledare A föreslog även under sin intervju att samtliga maskiner borde ha 
någon form av GPS-sändare. En sådan funktion skulle kunna innebära att en 
maskin som exempelvis ligger orörd eller inte blivit använd under en längre tid 
meddelar kunden, se figur 5.1. Den mer uppenbara fördelen med GPS-sändare 
i handmaskiner är stöldskyddet som medföljer och kan vara av stor nytta vid 
byggen där risk för inbrott är stor. Arbetsledare A framförde även en viss kritik 
mot prislistorna som i vissa fall gör det svårt att uppskatta vad slutkostnaden 
kommer att landa på. 
 

 
Figur 5.1 En sändare i en maskin skulle kunna meddela kunden när den legat 
oanvänd en längre tid och samtidigt agera stöldskydd. 
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6 SLUTSATS 

6.1 Rekommendationer 

Maskinplanmallen i NCCs verksamhetssystem har över tio år bakom sig och 
bör således uppdateras så att den blir mer användbar för arbetsledarna. Ett 
annat alternativ vore att skapa en tydlig användarguide över hur man kan skapa 
en maskinplan i planeringprogrammen Plancon eller Powerproject. 
 
Enligt de intervjuade personerna fungerar det inte som det är tänkt i NCCs 
inköpsportal vid inhyrning av maskiner och verktyg. Detta är något som NCC 
borde ställa högre krav på hos uthyrningsaktörerna då det i vissa fall finns en 
vilja hos arbetsledarna att göra detta. Detta skulle även kunna leda till att 
säljarna hos aktörerna får mer tid till att ge nyttig rådgivning. Utöver 
beställningar på internet var listorna över det befintliga hyresinnehavet inte 
utformade på det sättet som arbetsledarna önskar och bör även ligga som grund 
vid framtida förhandlingar. 

6.2 Fortsatta studier 

Undersöka miljön och utformningen av den förvaring som sker i containrar på 
byggarbetsplatser och föreslå hur man kan skapa bättre ordning och reda i 
dessa, något som i sin tur leder till mindre tidsförluster. 
 
Räkna hur lönsamheten mellan att hyra verktyg och maskiner står sig jämfört 
med att köpa dessa. Vilket är mest lönsamt och vad för typ av företag kan 
vinna ekonomiskt på att äga maskiner och verktyg? 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Frågor inför intervju med arbetsledare 

1. Hur länge har du jobbat inom byggindustrin? 
 

2. Hur länge inom produktionen? 
 

3. Hur brukar du planera inför inhyrning av maskiner och verktyg? 
 

4. Gör du olika beroende på vad det är för projekt? 
 

5. Bestämmer du som arbetsledare om ni ska använda er utav Cramo eller 
Ramirent? 
 

6. Hur går det till när du gör beställningar? 
 

7. Hur tycker du att det fungerar? 
 

8. Skulle du vilja att det gick till på något annat sätt? 
 

9. Tycker du att uthyrningsaktörerna utvecklar sina tjänster tillräckligt 
mycket och ofta? 

 
10. Saknar du några funktioner eller tjänster hos aktörerna? 

 
11. Vilka förbättringar tror du att de tjänsterna skulle medföra i 

produktionen? 
 

12. Har du något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 2 – Intervju med arbetsledare A 

Hur länge har du jobbat inom byggindustrin? 
Som arbetsledare från 2010, så sex år. Sen hade jag väl två-tre år tidigare som 
gubbe. Nio år. 
 
Hur brukar du planera inför inhyrning av maskiner och verktyg? 
Dels gör man ju det via arbetsberedningarna -- när man arbetsbereder 
momenten så går man ju igenom vad man behöver och hur mycket gubbar man 
har och vad man behöver för maskiner. Sen dyker det ju alltid upp småjobb 
och snickarna kommer in och säger ”vi behöver det här och det här” så får 
man ju beställa allteftersom också. 
 
Brukar du använda maskinplan? 
Nej. Är inte det något man använder – typ mark de använder ju maskinplaner 
för grävmaskiner och grejer. Eller är det inte det man tänker med det? Jag vet 
knappt vad det är om jag ska vara ärlig. 
 
Att man har en plan för hur länge och hur många maskiner man behöver 
ungefär. 
Det skulle ju gå att använda, absolut. Det är väl som allt annat -- det stämmer 
väl inte. Är du på marksidan till exempel så v e t du ju att det här jobbet 
kommer ta så många grävmaskiner och så många lastbilar. Då är det nog 
lättare. Men om man under den här perioden behöver gipsverktyg men sen om 
det är åtta eller om det är sex gipsautomater beror ju alldeles på hur mycket 
gubbar man stoppar in. Men absolut skulle det kunna gå att använda. 
Planering har man ju. Man har ju en grundplanering hur lång tid jobbet ska 
ta, hur många timmar och under hur lång utsträckning. Då vet man ju hur 
mycket gubbar man ska ha i princip. Det kan nog vara till hjälp men jag har 
aldrig använt det. Det är ett jävla jobb att göra och hur noggrann ska man 
vara liksom, hur mycket tid ska man lägga på att göra sånt. Tjänar man in det 
liksom? 
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Gör du olika beroende på vad det är för projekt? 
Nej, jag har gjort precis samma oavsett. Det kanske är annorlunda om man 
bygger bostäder men jag har aldrig byggt bostäder så jag vet inte. Där har du 
ju mer repetition och vet mer exakt vad du ska göra under vissa perioder. Där 
är det nog lättare att göra maskinplan också, kanske. Hussidan beror ju så 
mycket på -- det är så olika. Grunderna är ju detsamma men alla projekt är ju 
olika. 
 
Bestämmer du som arbetsledare om ni ska använda er utav Cramo eller 
Ramirent? 
Nej. Det är platschefen som bestämmer från början sen är det bara att rätta 
sig. *Skratt* 
 
Föredrar du någon framför den andra? 
Nej, egentligen inte. Det spelar ingen roll för min del. 
 
Hur går det till när du gör beställningar? 
Ringer in alla inhyrningsgrejer. 
 
Hur tycker du att det fungerar? 
Det fungerar bra för ofta så kan man diskutera med den man pratar med också 
om det är någon vettig människa som svarar. De vet vad de har för grejer. 
Annars kan man skicka in via inköpsportalen vad man ska ha och så kanske de 
inte har det. Då måste man ändå ringa och så kan de säga ”du kan ta den här 
varianten istället” eller ”den här kan ta ett par dagar att få fram” så man får 
ju återföringen på en gång när man ringer, så det är bra. 
 
Skulle du vilja att det gick till på något annat sätt? 
Det lättaste vore ju om -- vi har ju inköpsportalen om man kunde beställa där 
om det inte är specialgrejer som man inte själv riktigt vet vad det är för 
någonting. Och att man vet att det kommer när man har beställt det.  
 
Tycker du att uthyrningsaktörerna utvecklar sina tjänster tillräckligt 
mycket och ofta? 
Nu har jag inte nyttjat så mycket av deras tjänster. De har ju tjänster med 
grönt byggande och energisnåla etableringar. Jag har inget bra svar. De 
skickar ut lite då och då med ”nu håller vi på med det här” -- jag kommer jag 
inte på något på rak arm bara.  
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Saknar du några funktioner eller tjänster hos aktörerna? 
Det som jag som arbetsledare nyttjar huvudsakligen är ju att ringa in och få 
handmaskiner. Det enda man vill där är grejerna fungerar när de kommer, att 
de kommer när man har beställt det, smidigt att skicka tillbaka om grejerna 
går sönder, smidigt att byta. Ofta är det ju snabba leveranser. Men sen så 
nyttjar vi dem ju till att planera byggbelysning och byggel på den sidan också. 
Men som sagt -- jag har inte nyttjat de tjänsterna själv. Det har ju 
platscheferna skött på de byggen som jag varit på.  
Men absolut skulle man ta byggel eller byggbelysning att man får hjälp med 
projekteringen, vilket vi får -- och det kanske skulle följas upp för bygget 
förändras ju hela tiden så att de är med på tårna att komma ut -- att de ser att 
”nu funkar inte det här längre, nu kan vi försöka dra på det här sättet istället. 
Vad tror ni om det?”. Eftersom jag inte nyttjar onlinebeställningar eller 
inköpsportalen på det sättet så vet jag inte riktigt vad de har att erbjuda nu 
liksom. 
 
Vi får ju listor på vad vi har per mail varje vecka. För att hålla koll på 
grejerna får man ju göra manuellt liksom, så att man vet vem som har vad och 
de kan ju de inte riktigt hjälpa till med heller. Man kanske skulle kunna koppla 
en maskin till en person under planeringen. Nu vet man ju knappt var alla 
grejer tar vägen någonstans så att man vet att den här har det här och så. Men 
hur man skulle lösa det vet jag inte riktigt och hur de skulle kunna hjälpa till 
med det. Något bättre dokument som de skickar ut med maskiner så att det går 
att sortera lite. Kanske ett excelark eller någonting så att man kan sortera, för 
nu kan det ligga huller om buller och man har ingen aning om när man tog 
hem grejerna och det är svårt att få en överblick. Det vore bra. Så att man kan 
sortera olika typer av maskiner, sortera på datum. Och att man kan hämta ner 
listan från internet när som helst. 
 
Tydligare prislistor så att man vet vad man betalar för. Men då är det ju mer 
sammansatta grejer om det är någon flex till exempel som man använder 
coromantskiva på så betalar man per millimeter. Jag har ingen aning hur 
mycket man betalar per millimeter som man har slitit ner den där skivan 
liksom. Sen har man ju mycket outnyttjade maskiner och grejer som bara 
ligger. Det skulle man ju vilja få bättre koll på. Men det kanske bara är rutiner 
för en annan så att man inte har massa maskiner som bara kostar pengar för 
det är ju ofta så att man tar hem grejer men det skickas inte tillbaka i den 
utsträckningen det behövs. 
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Tror du man skulle kunna lösa det utöver rutiner? 
GPS i alla maskiner och se om de rör på sig eller inte. Om de ligger stilla i en 
låda. *Skratt* Så gör de med liftar. Det vore ju en grej. Att betala per timme 
man använder maskinen. Det blir ju svårt för dem att planera, då skulle man 
bara ta hem massa grejer och sen låt dem ligga så att det blir slut i depåerna 
tillslut. Man skulle kunna få en notis i telefonen att ”den här har ingen rört nu 
i två veckor, vill ni ha kvar den?”. En påminnelse. Det hade varit g u l d. 
Teknik blir ju bara billigare och billigare. 
Jag gillar ju -- det är olika beroende på vem som köper in grejer eller handlar 
upp och sådär men jag vill helst ha e n kontakt för allt man hyr. Här har vi ju 
Ramirent, Cramo och Stavdal och använder där det är billigast för de olika 
grejerna. Det blir ju lätt rörigt och fungerar olika på olika. På det stora hela 
fungerar det ju bra men det är ju ändå lättare om man bara har en kontakt att 
ringa hela tiden. Ibland blir det konstigt. 
 
Vilka förbättringar tror du att de tjänsterna skulle medföra i 
produktionen? 
Det är ju att skicka tillbaka istället för att ha grejer liggandes. Som kostar 
pengar.  
 
Har du något övrigt att tillägga? 
Nej, det har jag inte.  
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Bilaga 3 – Intervju med arbetsledare B 

Hur länge har du jobbat inom byggindustrin? 
Sedan 2001. 
 
Hur länge inom produktionen? 
Det är sedan dess minus två år som jag pluggat. Först var jag snickare, sen 
har jag varit arbetsledare sedan 2008. 
 
Hur brukar du planera inför inhyrning av maskiner och verktyg? 
Man kollar ju vad som ska göras, vilket arbetsmoment, och sedan vad som 
behövs i form av maskiner till de momenten. 
 
Använder du maskinplan? 
Nej, faktiskt inte. Jag använder mig mest utav arbetsberedningar. Oftast är det 
ju småmoment man har hand om så man har ju inte helheten. Man går in på – 
”nu ska vi göra gipsväggar” och då gör vi en arbetsberedning och kollar vad 
som behövs för maskiner och allting så. 
 
Gör du olika beroende på vad det är för projekt? 
Ja, det är ju alldeles beroende på vad det är för moment och hur det ser ut. Om 
man tar gipsväggar som ett exempel så kan det ju behövas olika saker ändå. 
Om det bara är massa innerväggar i ett bostadsprojekt och här är det höga 
väggar så då kanske man behöver liftar och sånt där det används inte i 
bostadsprojekt om man säger. Verktygen är i stort sett detsamma. 
 
Är det mer detaljplanering i bostadsproduktion med exempelvis 
varvscheman? 
Ja, det kanske det är. Nu har jag bara varit här i ett par månader innan dess 
har jag varit på bostäder i flera år så det är svårt att jämföra. Det är inte så 
stor skillnad egentligen i planeringen, det är det inte. 
 
Bestämmer du som arbetsledare om ni ska använda er utav Cramo eller 
Ramirent? 
Det har väl blivit så att vi använder XXX, det är väl något gammalt höll jag på 
att säga, som sitter fast. Så det är oftast dit man har ringt. XXX har jag inte 
använt, någon enstaka grej kanske. 
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Hur går det till när du gör beställningar? 
Ringer. 
 
Alltid? 
Ja, eftersom inte det vi kan göra på inköpsportalen inte fungerar så bra. De 
kollar väl inte av den så ofta om jag har förstått det rätt. Säkrast att ringa, då 
vet man att det fungerar. Då får ju de reda på om det är bråttom eller så. Om 
man visste att det fungerade så skulle man ju använda nätet. Det är ju ofta 
upptaget eller att man inte får tag på säljare överhuvudtaget. Samma sak när 
man skickar tillbaka grejer, man ringer och så. 
 
Skulle du vilja att det gick till på något annat sätt? 
Om det fungerade lika bra att ringa som att beställa på internet skulle jag nog 
använda det. Om man jämför med Beijer så fungerar det rätt så bra på nätet. 
Ibland ringer man om det är något man undrar men det skulle kunna göra 
likadant. Och det är oftare jag lägger en order på nätet än att jag ringer. 
 
Tycker du att uthyrningsaktörerna utvecklar sina tjänster tillräckligt 
mycket och ofta? 
Jag vet inte -- så länge jag har varit här i Uppsala, i fyra år, så har jag väl inte 
upplevt att de har utvecklats så jättemycket. Inte sina tjänster så, men sen så 
kommer det ju nya maskiner och sådär men det är ju samma sätt. Inga 
skillnader så. 
 
Saknar du några funktioner eller tjänster hos aktörerna? 
Onlinebeställningar, det vore bra. Och att kunna se online vad det är man har 
här på projektet. Listorna över inhyrt som skickas ut borde gå att styra upp 
också på ett bättre sätt. Det är ju mycket grejer som ligger och inte används 
också, där måste det finnas förbättringsalternativ. Det är svårt att hålla koll på 
större projekt av vad som används och inte hela tiden. 
 
Brukar du behöva inventera vad ni har? 
Jag har inte gjort det på det här projektet men på andra ställen har man ju 
kollat över vad man har för maskiner och så. Absolut, så är det ju. Sen har det 
ju varit lite olika. Här hyr vi ju allting. Andra projekt så har vi ju köpt 
maskinerna, mycket småmaskiner typ skruvdragare, sågar och såna grejer. Så 
då har vi ju ägt och haft dem själva och de behöver man ju inte ha koll på 
liksom för det tickar inga pengar, en engångskostnad i stället. Man hyrde när 
det var lite speciella grejer eller om man behövde stötta i under en kort period. 
Någon extra klyvsåg eller något. 
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Vet du hur alternativen skiljer sig ekonomiskt mellan att hyra och att 
köpa? 
Det beror väl på hur långt projekt man har och vad det är för verktyg kan jag 
tänka mig och hur mycket det används så det är svårt att säga. Mindre 
administrativt arbete med att köpa och en maskin håller ju ganska länge oftast. 
Batterimaskiner tar ju slut så är det ju och då behöver man nya batterier. Det 
vore intressant att se skillnaden och kolla upp det mer noggrant och se vilket 
som är mer ekonomiskt. Men jag tror, om jag är rätt informerad, så ska vi väl 
hyra egentligen för att vi ska inte äga maskiner själva. 
 
Vilka förbättringar tror du att de tjänsterna skulle medföra i 
produktionen?  
Man skulle få en bättre överblick, så är det ju. Sen om det är lättare att läsa i 
listorna så är det ju lättare att ha koll. Om man kan söka i utskicket efter typ 
skruvdragare så ser man direkt hur länge och så. 
 
Brukar du följa upp kostnaderna? 
Inte på hyrmaskiner. Det skulle man kanske vilja se på samma lista. All 
information på samma ställe. 
 
Har du något övrigt att tillägga? 
Det är väl alltid med frakter och så vidare. Ibland så får man ju en budbil och 
ibland kommer det någon lastbil. Det kan ju vara rätt så dyra frakter för små 
grejer. På något sätt så måste det ju ta sig hit också. Man försöker ju samla 
beställningar men rätt vad det är så kommer det någon och säger ”jag måste 
ha det här imorgon” och då blir det akut. Det är det man vill undvika. Jag tror 
inte jag har så mycket mer än så. 
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Bilaga 4 – Intervju med arbetsledare C 

Hur länge har du jobbat inom byggindustrin? 
35 år. 
 
Hur länge inom produktionen? 
Hela tiden. Som snickare men det senaste året som arbetsledare. Tidigare har 
jag kört eget företag, på den vägen är det. 
 
Hur brukar du planera inför inhyrning av maskiner och verktyg? 
Jag är rätt ny på det här med planering. *Skratt* Nej, men att man måste se 
till att det finns förut när man körde eget så var det ju att man åkte och hyrde 
när man behövde grejerna i stort sätt. Man kollade vad man behövde ha och 
sen hyrde man dem och det var ju samma dag så längre planering än så har 
man ju inte haft tidigare. Nu försöker vi planera innan så man får hit grejerna 
i tid om det går och oftast genom arbetsberedningar för att se vad man 
behöver ha. Sen kommer det ju upp att man behöver saker som man inte hade 
tänkt sig, så kan det vara. 
 
Bestämmer du som arbetsledare om ni ska använda er utav Cramo eller 
Ramirent? 
Det vet jag faktiskt inte, det bestäms väl redan från början. Tror jag. Så har det 
varit här. 
 
Hur går det till när du för beställningar? 
Oftast ringer vi väl. Med XXX går det ju inte att skicka på datorn och beställa 
den vägen. De finns ju på inköpsportalen men den funkar ju inte sa de till oss 
när vi gjorde det någon gång, ”det där får du inte göra” *Skratt*. De kanske 
har fått igång det nu det vet jag inte. Oftast ringer man ju då, då vet man ju att 
det fungerar. 
 
Hur tycker du att det fungerar? 
Det fungerar bra, tycker jag. Med XXX åtminstone. Med XXX också av det lilla 
vi hyrt av dem. Det verkar fungera jättebra tycker jag. 
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Skulle du vilja att det gick till på något annat sätt? 
Jag vet inte. Skulle man kunna lägga beställningar på datorn men det är ju 
alltid bättre att prata med någon så man vet att det fungerar på riktigt. Om 
man inte får en feedback att man verkligen har beställt någonting, det är väl 
det som är lite skakigt med onlineköret tycker jag. Att det inte kommer tillbaka 
orderbekräftelser och grejer. Det måste man ha, det är ju viktigt. Skickar man 
online måste man ju veta att det har kommit dit och de har förstått hur man 
hade tänkt. XXX finns också på inköpsportalen men där har jag aldrig beställt 
ifrån så där vet jag inte. De flesta ringer nog fortfarande. 
 
Tycker du att uthyrningsaktörerna utvecklar sina tjänster tillräckligt 
mycket och ofta? 
Ja, de hänger nog med rätt bra, tror jag. För att se hur det ska bli lättare och 
så. Det tycker jag väl. Känns så i alla fall. 
 
Saknar du några funktioner eller tjänster hos aktörerna? 
Typ vad man har för grejer. Det skickar de ju varje vecka så man har ju rätt 
bra koll på det ändå sen skulle man väl vilja ha någon översikt på hur mycket 
det har kostat hittills, det vet jag inte om man får. Typ ”så här mycket har vi 
hyrt för”. Det kanske finns, det är möjligt att det gör det. 
 
Listorna är väl rätt bra annars, man ser i alla fall vad man har för grejer. 
Vissa grejer är lite röriga, som till exempel dammsugare eller stoftavskiljare 
som det så fint heter de hyr man ju och så munstycket för sig och så får man 
liksom -- såna grejer sitter inte ihop. Sen när man får grejer så är laddarna 
inte märkta med samma nummer som maskinen det kanske man skulle kunna 
göra, så att man vet att de hänger ihop, batterier och laddare och sådär så 
man slipper leta. Visserligen är det väl bra om det inte gör det också på sätt 
och vis, då kan man bara ta en laddare och lägga ner. 
 
Kanske att man kunde lägga egna kommentarer på listan som skickas ut och 
att den ligger kvar mellan gångerna när det skickas ut, typ ”gips våning 1” 
eller något. Då blir det lättare att skicka tillbaka också. 
 
Vilka förbättringar tror du att de tjänsterna skulle medföra i 
produktionen? 
Det skulle vara lättare att se till att man har rätt mängd med grejer och så 
vidare så att man inte sitter på en massa verktyg som man betalar för som man 
inte behöver ha. På så sätt skulle det säkert vara tidsbesparande. Istället för att 
springa runt och leta kan man gå direkt. Det skulle spara tid för alla. 



B4.3 
 

Brukar du följa upp kostnaderna? 
Nej, inte jag. Jag har inte gjort det. Det är nog någon annan som sköter det. 
*Skratt* Men det vore bra att ha med på listan med sammanlagd hur länge 
man har haft eller hur mycket det har kostat hittills och så vidare, det vore ju 
jättebra. Fakturan kommer ju för sig och då ser man ju men man vill samköra 
helst. 
 
Har du något övrigt att tillägga? 
Nej. 


