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Abstract 

The management of assets in organisations today can be a challenging task and 

optimising their usage is critical to ensure maximum profit. For rental businesses 

offering tangible products efficient management of movable assets are an essential 

part of the business strategy. The main purpose of this study is to investigate how 

asset management and asset information management can be carried out in rental 

businesses and in what ways information technology can support it. By doing a 

literature review combined with a case study where three rental businesses and their 

use of information technology were examined we could identify several important 

aspects regarding asset information management. The results we have found is that 

rental businesses with a high degree of digitization in existing asset information 

management systems are able to rationalize existing work processes, which in some 

ways changes the roles of employees. Our research also shows that use of 

identification technologies may contribute to making organisations less dependent on 

personnel. The study concludes with some recommendations for further research. 
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1. Inledning 

Oavsett inom vilken bransch en verksamhet bedrivs så är utnyttjandet av existerande 

resurser en vital del och en grundförutsättning för att uppnå så hög förtjänst som möjligt. I 

uthyrningsverksamheter köper man in resurser som under sina livstider väntas dra in 

spenderade inköpskostnader och mer därtill (Gans & Savin, 2007). Typiskt för resurser som 

hyrs ut är att de existerar fysiskt och ofta är mobila, vilket kan ses som en förutsättning för 

att något skall kunna hyras ut flera gånger och till olika kunder. Den typ av resurser som 

beskrivs ovan kan kategoriseras som materiella resurser, men verksamheter innehåller också 

immateriella resurser, som kan vara kunskap eller processer (Snitkin, 2003; Koronios et al., 

2007). Ett sätt att hantera de materiella resurserna är genom ett virtuellt informationsflöde 

som representerar de fysiska resurserna i verksamheten (Welbourne et al., 2009). För att 

bedriva effektiv resurshantering i en uthyrningsverksamhet är det viktigt att ha information 

om de resurser som finns (Ouertani et al., 2008). Informationen kan röra huruvida de finns 

inne eller är uthyrda, om de är hela eller behöver reparation, var på lagret de befinner sig 

eller vilken kund som hyr eller har hyrt produkten. All denna information som beskrivs ovan 

och hantering av den kan enligt Faiz och Eidirisinghe (2009) beskrivas som resursrelaterad 

informationshantering. Väl fungerande resurshanteringsmetoder kräver i de flesta fall god 

information om de resurser som finns och ett väl analyserat användande av denna 

information, som kan samlas in och lagras manuellt eller automatiskt. Vissa organisationer 

har idag kommit långt i denna process som handlar om att börja hantera resursinformation 

mer eller mindre automatiserat genom informationsteknologi, medan det på andra håll sköts 

helt manuellt (Want, 2006).  

Många verksamheter har idag någon form av IT-system som stöd för verksamheten. Ett 

stort problem menar dock Lampe et al. (2006) är att många av dagens IT-system saknar en 

direkt interaktion med de fysiska resurserna. En manuell inmatning krävs ofta och således 

ökar risken för misstag och den är betydligt mer tidskrävande än en automatisk interaktion. 

Den forskning som finns idag på ämnet resurshantering och resursrelaterad 

informationshantering är fokuserad på verksamheter där uthyrning inte ingår i 

affärsprocessen (Ouertani et al., 2008; Faiz & Edirisinghe, 2009; Holmström et al., 2009). 

Det behövs ytterligare studier, inriktade på uthyrningsverksamheter, och vi kommer bidra 

med värdefull insyn i hur resurshantering och resursrelaterad informationshantering tar 

form i den kontexten. Utifrån forskning som finns på området går det att urskilja olika faser i 

hur resursrelaterad informationshantering ser ut i verksamheter. Alla verksamheter 

använder sig av resursrelaterad informationshantering, men det som skiljer verksamheterna 

åt är i vilken grad hanteringen är digitaliserad. I första fasen sker allt manuellt, utan någon 

form av digitalisering där hantering av resurser sker med hjälp av papper och penna eller i 

huvudet på en eller flera personer. I den andra fasen har man infört individmärkning av 

resurserna, med bland annat streckkoder, där stöd av informationsteknologi digitaliserat 

hanteringen av informationen. I den tredje fasen vi identifierat har man med hjälp av 

modern identifikationsteknologi som Radio Frequency Identification (RFID) tagit 

digitaliseringen ytterligare ett steg där resurserna själva bär på information. I den här 

uppsatsen vill vi bidra med kunskap om hur resursrelaterad informationshantering tar form i 
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uthyrningsverksamheter samt hur informationsteknologi kan stödja hanteringen av 

verksamheters mobila, materiella, resurser.  

1.1 Problemformulering 

Som tidigare nämndes så är det viktigt för organisationer att alltid få ut så mycket som 

möjligt ur de resurser man förfogar över, och detta gäller oavsett inom vilket 

verksamhetsområde man verkar. Mot bakgrund av det vill vi studera vilka grundläggande 

faktorer som är viktiga för att utveckla väl och stabilt fungerande resurshantering utifrån 

organisationers existerande förutsättningar samt hur informationsteknologi kan stödja den 

hanteringen. Vi har formulerat två forskningsfrågor som studien bygger på: 

 

• Hur sker resursrelaterad informationshantering av mobila, materiella resurser i 

uthyrningsverksamheter? 

• Hur kan informationsteknologi stödja denna resursrelaterade informationshantering? 

1.2 Syfte  

Syftet med den här undersökningen är dels att skapa en bild av och förståelse för vilka 

problem, utmaningar och möjligheter som kan kopplas till resurshantering, och dels hur 

fysiska föremål som är kritiska för en verksamhet kan representeras och hanteras virtuellt på 

bästa sätt. Vi vill lägga fokus på uthyrningsverksamheter, då forskning på ämnet domineras 

av studier av organisationer som inte sysslar med uthyrning. Därigenom hoppas vi kunna 

undersöka huruvida det finns skillnader och likheter mellan de olika 

verksamhetskategorierna, och i så fall vilka de är och hur de tar form.  

1.3 Avgränsning 

I vår fallstudie har vi undersökt och jämfört tre olika verksamheter där resurshanteringen 

skiljer sig åt markant. Vi har också gjort en litteraturstudie där vi undersökt forskning på 

uthyrningsverksamheter samt olika tekniker som stödjer resurshantering. Vi har dock gjort 

vissa avgränsningar i både val av fallstudie men även i den empiriska delen. Detta för att 

kunna svara på vår frågeställning med utgångspunkt i det syfte vi har med uppsatsen. 

  Då begreppet informationsteknologi är ett brett område har vi valt att avgränsa oss till att 

främst undersöka delar i IT-systemet som rör resurser samt två identifikationsteknologier, 

streckkoder och RFID. Med ett så pass brett och omfångsrikt studieobjekt var annars risken 

stor att studien skulle bli för omfattande.  

I litteraturen har vi fokuserat på områden som på olika sätt är kopplade till 

uthyrningskontexter men också på stödjande identifikationsteknologier som streckkoder och 

RFID. Ytterligare teknologier finns men vi valde att avgränsa oss för att studien inte skulle bli 

för stor både tids- och kvalitetsmässigt. Vidare valde vi att inte fördjupa oss i 

verksamheternas informationsteknologiska strategier ur affärssynpunkt. Vi ansåg att det inte 

var relevant för studien då vi ville undersöka hur just resursrelaterad informationshantering 

tar form i uthyrningsverksamheter. 
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2. Resurshantering i uthyrningsverksamhet 

I den här delen av texten kommer vi att närmare studera begrepp från några 

forskningsområden som på olika sätt kan kopplas till resursrelaterad informationshantering 

i uthyrningsverksamheter. Det som presenteras här kommer i senare delar av texten 

användas för att analysera det som framkommit i vår undersökning, och på så sätt skapa 

koppling till områden som redan finns. Relaterade forskningsområden som berörs är 

uthyrningsverksamhet, resurser, resurshantering och det vi kallar resursrelaterad 

informationshantering.  

2.1 Uthyrningsverksamhet 

Rental business, uthyrningsverksamhet, är ett område som äger rum i flera olika produktfält 

och många av principerna för de olika fälten är lika varandra. Generellt går det till så att 

uthyrningsföretaget investerar i utrustning eller material som har potentiell efterfrågan, 

varefter kunder utnyttjar detta och hyr utrustning under en tid innan den lämnas tillbaka 

(Bowman et al., 1998; Savin et al., 2005). På så sätt kan kunder reducera kostnader då de 

själva inte behöver investera i utrustning och därigenom slipper binda kapital. 

Uthyrningsperioden brukar vara kortare än livslängden för utrustningen och på så vis 

kommer den troligtvis hyras ut mer än en gång (Gans & Savin, 2007).  

Forskning kring uthyrningsverksamhet har sitt ursprung i flygplansindustrin och 

avkastningshantering, där tomma flygstolar innebär förlorad inkomst för företaget 

(Anderson et al., 2004; Savin et al., 2005). Mycket av forskningen kring ämnet hanterar just 

därför det området men ett annat populärt sådant som de senaste decennierna fått mycket 

fokus är biluthyrning och hantering av sjukhusmaterial. Savin et al. (2005) visar i sin studie 

på problem som kan uppkomma i en uthyrningsfirma gällande både tilldelning och 

kapacitet. Det finns dock tydliga skillnader mellan biluthyrning och den klassiska 

forskningen från flygplansfältet (Yang et al., 2008; Savin et al., 2005; Anderson et al., 2004) 

då man i den sistnämnda antar att det finns en begränsad horisont över vilket man kan sälja 

en viss enhet och att den endast går att använda en gång (Savin et al., 2005). Även om 

mycket av forskningen kring uthyrningsverksamhet är riktad mot biluthyrning är det inte 

speciellt stor skillnad beroende på vilken typ av objekt det är som hyrs ut. De har i stort sett 

samma egenskaper, problem och förutsättningar då det finns många gemensamma attribut 

(Gans & Savin, 2007). 

Kundernas variation i önskemål är ofta ett stort problem och många företag delar in 

kunderna i två grupper (Gans & Savin, 2007; Geraghty & Johnson, 1997). Den första gruppen 

är regelbundna kunder som ofta har ett kontrakt med uthyrningsfirman gällande rabatt på 

pris och andra förmåner och den andra är de kunder som kommer in enstaka gånger. Ett 

annat återkommande problem i uthyrningsverksamheter är ovissheten om kundernas 

beteende. Det kan finnas stunder då det är högt tryck på uthyrningen men samtidigt kan det 

komma dagar då kunderna är färre. Även oklarheten kring hur länge en vara är uthyrd är ett 

problem som uthyrare kan vara tvungna att hantera. Kombinationer av dessa problem och 

ovissheten kring kunders efterfrågan gör att frågor kring kapacitet blir oerhört viktiga att ha i 

åtanke. Bowman et al. (1998) visar på ett annat problem i sin studie då man lyfter fram 

vikten av att hålla ordning på sin lagerkapacitet samt materialets tillstånd. En 
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uthyrningsfirma kan öka sin vinst genom att snabbt reagera på kundernas förfrågningar och 

förkorta reparationstid samt snabba på tillgängligheten på utrustning.  

 Det går alltså att identifiera olika processer i uthyrningsverksamheter som är viktiga för 

att verksamheten ska fungera optimalt. Fink och Reiners (2006) presenterar i sin studie tre 

kärnprocesser i en biluthyrningsfirma, som är: nätverket, uthyrningen och logistikprocessen. 

Då många uthyrningsfirmor är verksamma i nationell utsträckning ingår de i ett så kallat 

nätverk av firmor. De samarbetar i det avseendet att de ingår i samma koncern och på så sätt 

har en gemensam pool av uthyrningsmaterial. Uthyrningsprocessen är en annan kärnprocess 

som är en essentiell del i alla uthyrningsverksamheter. Kunden hyr en produkt och betalar 

utifrån hur länge eller mycket den används. Den tredje och sista kärnprocessen är 

logistikprocessen och den handlar om att maximera sin användning av existerande resurser 

för att få ut maximalt av verksamheten.  

Mycket av forskningen fokuserar på kapacitetshantering, förmågan att prognosticera 

kommande uthyrningar samt kundernas olika beteenden (Savin et al., 2005; Littlewood, 

2005; Anderson et al, 2004). En stor del av litteraturen fokuserar dock på 

biluthyrningsindustrier och system som kretsar kring dess utmaningar och möjligheter (Fink 

& Reiners, 2006; Yang et al., 2008). Tar man ett steg bort från biluthyrningsområdet och 

granskar uthyrningsverksamheter på ett mer allmänt plan så går det att identifiera några 

principer som är viktiga oavsett vilken produkttyp det handlar om. Bowman et al. (1998) 

visar på existerande svårigheter med att hantera stora mängder utrustning i en 

uthyrningsfirma, och det blir tydligt att det är viktigt att hålla ordning på och hantera 

resurser på effektiva sätt för att maximera förtjänster för verksamheten. Dagens 

standardlösningar, exempelvis ERP-system (Enterprise Resource Planning), tenderar att 

stödja resurshantering relativt bra. ERP-system kan väldigt kortfattat beskrivas som 

affärshanteringssystem som integrerar många aspekter av verksamheten, som planering, 

produktion, försäljning och marknadsföring (Barton, 2001). Ett stort problem med dem är 

dock avsaknaden av en direkt interaktion mellan de fysiska produkterna och IT-systemet i 

vilka de representeras (Lampe et al., 2006). En manuell inmatning krävs som enligt 

författarna är dyr och riskabel då mänskliga misstag alltid sker förr eller senare. Hantering 

av mobila resurser, som dominerar uthyrningsverksamheter, är således fortfarande en stor 

utmaning och ett viktigt område att reflektera över för att optimera uthyrningsprocesser. Vi 

har identifierat en lucka i litteratur när det gäller uthyrningskontexter med mobila materiella 

resurser och hur verksamheter kan använda informationsteknologi för att stödja hanteringen 

av dem. I följande delkapitel kommer vi att närmare studera forskningsområdet 

resurshantering samt resursrelaterad informationshantering och identifiera principer som är 

viktiga med uthyrningsverksamheter som gällande kontext.  

2.2 Resurser  

En resurs kan vara många olika saker. Själva ordet definieras som utväg, möjlighet eller 

tillgång (SAOL, 2013). I den här uppsatsen är det resurser i form av tillgångar som är 

intressant, men även efter den avsmalningen av begreppet så kan det handla om många olika 

saker. För ett ekonomiföretag handlar resurser främst om pengar, medan det i industri- och 

produktionssammanhang kan vara exempelvis tillverkningsdelar, maskiner eller verktyg 
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(Woodhouse, 2006). Där vi har lagt fokus, dvs. på verksamheter inom uthyrningsindustrin, 

är det de föremål som det aktuella företaget hyr ut och erbjuder sina kunder som är de 

intressanta resurserna. Det innebär alltså bilar i ett biluthyrningsföretag, böcker i ett 

bibliotek, DVD-filmer i en videouthyrningsaffär samt människor i ett bemanningsföretag. 

Bland de definitioner av vad en resurs är i förhållande till organisationen den befinner sig i 

finns: allt av ekonomiskt värde som ägs av en organisation (Gao et al., 2006); en fysisk 

komponent i en marknadsförings-, produktions- eller tjänsteanläggning som har värde, 

möjliggör att tjänster kan erbjudas och har en ekonomisk livslängd på mer än tolv månader 

(IIMM, 2002); verk, maskiner, egendom, byggnader, fordon och andra relaterade ting och 

relaterade system som har en tydlig och kvantifierbar affärs- eller tjänstefunktion (British 

Standards Institute, 2004). Det är också möjligt att dela upp resurser i två olika kategorier, 

vilket görs av Snitkin (2003) och Koronios et al. (2007). Dessa två kategorier är dels 

immateriella resurser som innebär design, kunskap, mjukvara, intellektuella egenskaper och 

processer. Materiella resurser kan delas upp i så kallade flytande och fasta/fixerade, där de 

flytande handlar om pengar och inventarier som rör sig genom verksamheten och de fasta är 

byggnader, infrastrukturer, IT-utrustning, maskiner, hårdvara och produkt- och 

tjänsteutrustning. Inom den här textens omfång kommer fokus att ligga på materiella 

resurser, och då främst med blicken på uthyrningsindustrin, för vilken det verkar finnas en 

lucka i forskningslitteraturen.  

 Förutom uppdelningen mellan immateriella och materiella resurser så kan ytterligare 

uppdelningar göras inom ramen för det som är materiella resurser. Ouertani et al. (2008) 

diskuterar två olika klassificeringar av fysiska resurser som kan göras, där man dels skiljer på 

om resursen är enkel eller avancerad, men också om den är mobil/flyttbar eller fast. Dessa 

kategorier illustreras i figur 1 längre fram i texten. De enkla resurserna är viktiga för 

verksamheten men behöver inte själva underhållas. Exempel på enkla resurser är verktyg, 

skruvar eller en gasflaska. Komplexa resurser är föremål som då och då behöver underhåll 

för att fortsätta fungera bra, och exemplifieras med olika slags maskiner. Fasta resurser kan 

vara både enkla och komplexa och flyttar helt enkelt inte på sig medan mobila resurser, som 

också kan vara enkla eller komplexa, rör sig omkring i verksamheten. Det är denna 

klassindelning av existerande resurser som bör fungera som underlag för framtagande av ett 

lämpligt resurshanterande informationssystem som kan formas efter de behov som finns hos 

resurserna, enligt författarna. De resurser på vilka vi kommer att ägna uppmärksamhet 

eftersom det är den typen av resurser som är vanliga i uthyrningsverksamheter är mobila, 

och då både enkla och komplexa.  

2.3 Resurshantering  

För att som organisation hålla så hög konkurrenskraft som möjligt är det viktigt att alltid 

använda de resurser som finns så effektivt som det bara går. Detta gäller alla typer av 

verksamheter och berör såväl sjukvården som tillverkningsindustrier och 

uthyrningsverksamheter. Det är viktigt för samtliga organisationer att hålla kostnader så låga 

som möjligt, uppfylla höga produktions- och utförandekrav, följa gällande regler och 

dessutom få tillbaka maximalt på gjorda investeringar (Ouertani et al., 2008). Ett begrepp 

som adresserar en del av detta område är resurshantering, från engelskans asset 
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management. Faiz & Edirisinghe (2009, s. 24) definierar resurshantering som en process 

bestående av identifiering, design, konstruktion, användning och underhåll av fysiska 

resurser. Det har alltså att göra med flera olika aktiviteter som rör de fysiska föremål som 

används i verksamheten. Medan författarna ovan pekar på proaktivt underhåll av materiella 

resurser som den största poängen med resurshantering så använder Ouertani et al. (2008) 

ett något bredare synsätt, där de väljer att inkludera resurser som inte nödvändigtvis behöver 

underhåll, men som ändå är kritiska för varu- och tjänsteproduktion i verksamheten.  

 Det finns ett antal olika sätt på vilka begreppet resurshantering tillämpas, som varierar 

beroende på från vilket perspektiv man ser på organisationens resurser. Woodhouse (2006) 

listar upp några olika sätt att se på resurshantering och bland dessa finns: finansiella 

sammanhang, där det innebär att hantera aktier och investeringsportföljer; 

materialunderhåll, där termen eventuellt tillämpats för att ge mer trovärdighet och synlighet 

till underhållsaktiviteter, som länge setts som ett onödigt ont i företagssammanhang och 

dessutom hamnat långt ner på prioriteringslistor; resurshantering kopplat till 

informationssystem handlar om märkning av tillgångar som kan ta form av streckkoder eller 

RFID-taggar och är möjliga att spåra och hålla ordning på. Bland dessa syner på 

resurshantering så är det kopplingen till informationssystem och spårning som är mest 

relevant för den här texten, även om underhållsaspekten också den kommer att behandlas i 

mindre utsträckning. En allomfattande definition av resurshantering som passar bra för den 

här textens ändamål presenteras av Ouertani et al. (2008, s. 29) och lyder: ”Asset 

management is the process of organising, planning and controlling the acquisition, use, 

care, refurbishment, and/or disposal of physical assets to optimise their service delivery 

potential and to minimise the related risks and costs over their entire life through the use of 

intangible assets such as knowledge based decision-making applications and business 

processes.”. Att hantera resurser genom hela dess livscykler är viktigt för att maximera dess 

nyttoskapande för organisationen och blir således en nödvändighet för företag som vill 

konkurrera på tuffa affärsområden.  

 Livscykeln för en resurs kan kortfattat delas upp i fyra olika faser i relation till 

organisationen som hanterar den: inskaffande, som innebär analys och den 

behovsidentifierande processen som leder fram till att resursen köps in; implementering, 

som handlar om installation, testning och inkörning av resursen i verksamheten; användning 

och underhåll, som måste skötas så effektivt som möjligt för att maximera värdeskapandet 

hos resursen och slutligen pensionering eller tillbakadragning av tillgången, som handlar om 

att ta den ur verksamheten på ett smidigt sätt som inte ställer till problem. Detta görs 

antingen för att resursen inte längre fungerar som den bör eller för att ny teknologi gjort att 

förtjänsterna med resursen inte längre är tillräckligt stora.  

2.4 Resursrelaterad informationshantering 

I styckena ovan gjordes det klart att alla organisationer förfogar över någon typ av resurser, 

som kan variera beroende på organisationskategori. I uthyrningsverksamheter är det vanligt 

att de resurser som hyrs ut är mobila, och detta för att uthyrning per definition handlar om 

att låna/hyra med sig något från den som erbjuder det för att sedan lämna tillbaka det. Inom 

de flesta verksamheter går det att se två grundläggande flöden: det fysiska produktflödet och 
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det virtuella informationsflödet (Welbourne et al., 2009). Till varje fysisk resurs kan det 

göras en koppling till en virtuell representation av samma resurs där information om den 

finns. Man kan se det som att dematerialiserade tillgångar i form av information bidrar till 

att effektivisera användandet av materiella tillgångar. Fysiska ting som är vanliga att 

representera virtuellt och informationsomfattande är dels produkter och föremål, dels 

kunder och slutligen de kopplingar som skapas när en kund exempelvis hyr en produkt eller 

bokar en flygplansstol (Normann, 2001). Det är denna information som utgör byggstenarna 

för de informationssystem som i olika former finns i alla verksamheter och syftar till att 

främja effektiv resurshantering. När det handlar om materiella mobila resurser så 

identifieras främst två olika informationsbehov för hantering av dem. Det ena är att samla 

information som rör vilket tillstånd resursen är i, och således om den fungerar bra eller dåligt 

och eventuellt behöver underhåll och andra stöd för strategiska beslut som rör den aktuella 

resursen. Det andra är information som talar om var en resurs befinner sig fysiskt, vilket 

också det kan utgöra stöd för klokt beslutsfattande i verksamheten (Ouertani et al., 2008).  

 De behov som presenteras i stycket ovan och rör vilken typ av information som behövs om 

olika resurser, kan placeras in i området resursrelaterad informationshantering (Faiz & 

Edirisinghe, 2009; Ouertani et al., 2008). Att kunna se information om var en resurs 

befinner sig vid olika tidpunkter är något som blir allt viktigare i takt med att organisationer i 

högre utsträckning än tidigare samarbetar och till exempel delar utrustning och resurser. 

Detta kan även ske inom gränserna för större organisationer där anställda använder samma 

verktyg på olika ställen vid skilda tidpunkter. Att hålla ordning på dessa flyttbara resurser 

kan bidra till att personer i organisationen kan fatta snabba och välgrundade beslut baserade 

på realtidsinformation om vilka resurser som finns tillgängliga. Kostnader minskar också när 

ingen behöver spendera tid på att leta efter felplacerade eller borttappade föremål och detta 

leder automatiskt till ökad total produktivitet (Ouertani et al., 2008; Lampe et al., 2006). 

Information som talar om vilket tillstånd resurser befinner och har befunnit sig i är 

användbar bland annat för att kunna se hur ett föremål använts och vilka konsekvenser det 

fått för dess tillstånd, vilket öppnar för att automatiskt kunna förutse när underhåll är 

nödvändigt (Anke & Främling, 2005). Att denna resursinformation skulle göra lika stor eller 

större nytta i uthyrningsorganisationer verkar för oss självklart. De tekniker som behövs för 

att möjliggöra insamling och användning av både plats- och tillståndsinformation är dels 

teknik för data- informationsinsamling och dels teknik för effektiv hantering av insamlad 

data/information. Det förstnämnda sker traditionellt sett helt manuellt, med hjälp av papper 

och penna och en eller flera logistikansvarigas hjärnor. Streckkodsmärkning och avläsning är 

och har varit brett tillämpat världen över, och RFID-lösningar används i allt större 

utsträckning i dagsläget (Thorne et al., 2006). RFID-teknik, som beskrivs i ett stycke längre 

fram i texten, öppnar för insamling av både plats- och tillståndsinformation då aktiva taggar 

kan utrustas med olika typer av sensorer. RTLS (real-time location systems) skickar ständigt 

ut radiosignaler som talar om status och plats för det aktuella föremålet. Även GPS-teknik 

kan tillämpas när man vill hålla ordning på föremål som förflyttar sig över stora geografiska 

områden (Ouertani et al., 2008). Ytterligare teknologi som adresserar problemområdet 

finns, men ligger inte inom den här textens omfång.  
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 För att inom en organisation bestämma vilken typ av resurshanterande 

informationssystem som passar bäst behöver man bland annat fundera över och klassificera 

de resurser som finns, och detta kan enligt Ouertani et al. (2008) göras enligt ett ramverk, se 

figur 1. Utmed x-axeln finns enkla och komplexa resurser, och utmed y-axeln finns fasta eller 

mobila. Föremål som är enkla och fasta behöver i princip ingen resurshantering, medan 

föremål som är komplexa och fasta behöver tillstånds-check för att upptäcka om något 

fungerar dåligt. Föremål som är mobila och enkla behöver kunna spåras geografiskt medan 

komplexa, mobila föremål behöver generera både plats- och tillståndsinformation. Som vi 

konstaterade tidigare i stycket så är det resurser inom de nedre två rutorna som är mest 

aktuella med uthyrningsverksamheter som kontext.  
 

 
Figur 1: Klassificering av resurser (Ouertani et al., 2008). 

 

Det mesta som finns skrivet om resurshantering och resursrelaterad informationshantering i 

relation till fysiska produkter är framtaget och analyserat utifrån ”vanliga företag”, där 

uthyrning inte ingår i verksamheten (Ouertani et al., 2008; Holmström et al., 2009; Faiz & 

Edirisinghe, 2009; Adgar et al., 2007; Jantunen et al., 2010; Chen et al., 2010; Lampe et al., 

2006). Detta vittnar om en lucka i forskningslitteraturen där den här undersökningen kan 

bidra. Av det som finns skrivet på området resursrelaterad informationshantering går det 

också att urskilja olika faser som organisationer tycks gå igenom för att närma sig ett ideal i 

form av moderna, digitaliserade informationssystem med hög grad av automation som 

möjliggör snabb, enkel och smidig resurshantering. Den första fasen för organisationen kan 

beskrivas som en där helt manuell informationshantering äger rum. Informationssystemet 

består praktiskt taget av anteckningar i kalendrar och lagerregister på papper samt minnet 

hos anställda på företaget. I den andra fasen har resurser något slags identiteter, exempelvis i 

form av streckkoder, till vilka nödvändig information för verksamheten kan kopplas och 

lagras (Thorne et al., 2006). I den tredje fasen tillämpas modern identifikationsteknik som 

RFID, vilken gör resurserna själva till bärare av väsentlig information, redo för avläsning och 

påföljande resurshantering (Cheng & Prabhu, 2007; Lampe et al., 2006; Wennersten, 2007). 
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Teknik- och IT-begrepp som kan kopplas till resurshanteringsområdet är bland annat 

identifikationsteknologi i form av streckkodsteknik och ubikvitär datorisering, ett område 

inom vilket man undersöker hur fysiska produkter kan bära på information om sig själva 

som enkelt och smidigt kan nyttjas av organisationen som äger resursen. Inom området 

ubikvitär datorisering blickar vi också närmare på sakernas internet, som är ett delområde 

eller en variant på det förstnämnda. Även RFID-teknik undersöks närmare då det tycks vara 

en viktig teknologi för den typ av resursrelaterad informationshantering vi fokuserar på 

(Welbourne et al., 2009; Lampe et al., 2006).  

3. IT-stöd för resursrelaterad informationshantering 

I den här delen av uppsatsen stannar vi kvar på området resursrelaterad 

informationshantering men lägger fokus på informationsteknologier ämnade att stödja just 

detta. Kapitlet delas upp i två delar, IT-system och identifikationsteknologier, där IT-system 

generellt handlar om de verksamhetsstödjande informationssystem som används i allt fler 

organisationer idag (Flodén, 2013). Ser man på organisationer som tillämpar helt manuell 

informationshantering så finns det naturligt inte några IT-stöd att studera. Därför studerar 

vi här på teknik som kan användas i verksamheter som befinner sig i den andra och tredje 

fasen av de som beskrivs ovan. Vi har sett att den mest utbredda i den andra fasen är 

streckkodsteknologi, medan RFID-teknologi breder ut sig alltmer i den tredje fasen. För att 

få en bättre överblick på användningspotential för RFID-området går vi också kort igenom 

begrepp som ubikvitär datorisering och sakernas internet.  

3.1 IT-system 

För att som organisation kunna bedriva effektiv resurshantering pekar Ouertani et al. (2008) 

på behov av dels datainsamlingsmetoder, men också genomtänkt hantering av insamlad 

data. Det är idag vanligt att verksamheter använder sig av IT-system som hanterar de 

virtuella informationsflöden som hör verksamhetens fysiska resursflöden till. I detta 

informationsflöde kan många olika delar av organisationen integreras, och det är viktigt för 

beslutsfattare att noggrant analysera vad som bör finnas i informationsflödet och dessutom 

hur detta ska representeras och i längden bidra till verksamhetseffektiviseringar (Flodén, 

2013). Exempel på områden i verksamheter som i många fall stöds av IT-system är 

kommunikation, fakturering, löneadministration och lagerhantering. Man kan se dessa som 

specialiserade delsystem som tillsammans bildar verksamhetens fullständiga IT-system. I 

organisationer som har funnits under lång tid är det idag vanligt att man använder ärvda IT-

system som funnits i verksamheten sedan länge sida vid sida med nya, moderna system, då 

byte av informationssystem kan få många oanade konsekvenser i organisationer. Det finns 

också många exempel på organisationer som använder de olika delsystemen separat, och inte 

alls kopplar samman dem till ett stort, centraliserat system (Flodén, 2013).  

 De förtjänster som ett verksamhetsstödjande informationssystem (Enterprise Information 

System) kan bidra med är effektivisering med minskade kostnader som resultat. Dessutom 

bör det göra organisationen mer flexibel och reaktionssnabb vid förändringar i dess kontext, 

vilket i sin tur skapar större kundtillfredsställelse. Flodén (2013) skriver vidare att dessa 
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system förbättrar verksamhetens informationsflöden och därigenom underlättar planering 

och beslutsfattande. När chefer, säljare och andra typer av beslutsfattare har bättre tillgång 

till uppdaterad och korrekt information så blir naturligen möjligheten till snabbare och mer 

välinformerade beslut större. I verksamheter där delsystem används separat på respektive 

område är det inte ovanligt att beslutsfattare mottar information från många olika håll som 

kan vara i olika format och i värsta fall motsägelsefull. Med integrerade informationssystem 

så kan data samlas på samma ställe och i ett enda exemplar. I och med det går det att 

undvika tidskrävande och komplicerade dataöverföringar mellan olika system och istället för 

flera olika system som behöver underhållas så handlar det om ett. Ytterligare en fördel 

menar Flodén (2013) är det sätt på vilket tidigare manuella processer och beslut kan 

automatiseras och tas över av IT-systemet. Exempel på detta kan vara produktionsplanering 

eller fakturering: ”A customer order can, for example, automatically trigger the scheduling 

of the production, ordering of raw material, booking of transport etc. and other 

operational decisions. This reduces costs and improves efficiency and would not have been 

possible unless all systems were connected.” (Flodén, 2013, s. 77). 

 De resurshanterande informationssystem som diskuteras av bland andra Ouertani et al. 

(2008) är ofta en del i de övergripande IT-system som används i organisationer. Nästan 

samtliga av de områden ovan beskrivna IT-system ämnar stödja finns också i 

uthyrningsverksamheter, med lagerhantering, fakturering och beställningsstöd som några 

exempel. Den brist på koppling mellan det fysiska produktflödet i en verksamhet och dess 

motsvarande virtuella informationsflöde som Lampe et al. (2006) beskriver skulle kunna 

åtgärdas genom tillämpande av identifikationsteknologier. De två teknologier som behandlas 

i följande delkapitel är streckkodsteknologi och RFID. Streckkodslösningar är utbredda 

världen över och används i en mängd olika kontexter, medan RFID är en teknologi som har 

funnits länge men som under det senaste tiotalet år börjat användas mer och mer i 

resurshanterande sammanhang (Thorne et al., 2006).  

3.2 Identifikationsteknologier 

I det här delkapitlet behandlas två identifikationsteknologier som båda används på många 

håll och dessutom ges ett stort utrymme i forskningslitteratur som rör resurshanterande 

informationssystem (Thorne et al., 2006, Ouertani et al., 2008). Dessa är streckkods- och 

RFID-teknologi. Det har konstaterats att nästan alla verksamheter har någon form av 

virtuellt informationsflöde och ett fysiskt produktflöde. En del av poängen med smarta 

identifikationstekniker är just att sammankoppla dessa två flöden, och därigenom skapa en 

bro mellan det fysiska och det virtuella (Welbourne et al., 2009).   

3.2.1 Streckkodsteknologi 
I slutet av föregående kapitel presenterades tre olika faser som vi identifierat under 

litteraturgranskningen gällande digitalisering av resurshanterande informationssystem. I 

den mittersta fasen, alltså den första där digitalisering börjar ta plats, är det vanligt att 

streckkodsteknologi används för identifiering av resurser. Denna teknologi har funnits i mer 

än 25 år och är något alla människor kommer i kontakt med praktiskt taget dagligen. 

Tekniken bygger på att identifieringsdata kodas till ljusa och mörka ränder, antingen direkt 

på det som märks eller på en etikett som därefter fästs på något. Systemet är optiskt, vilket 
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betyder att det som syns är det som läses av (Thorne et al., 2006). Avläsningstekniken bygger 

på att en ljusstråle skickas ut över den randiga etiketten, vars reflektion tolkas och kodas till 

information. Det finns tre olika avläsare som kan användas till streckkoder: streckkodsstav, 

CCD-läsare och laserskanner. Streckkodsstaven är ett slags penna med en LED-lampa längst 

fram som dras över etikettens ränder. För att detta ska fungera så måste pennan ha kontakt 

med streckkoden, och den bör föras över ytan i stabil och jämn takt. CCD-läsare använder en 

rad sensorer som sitter ungefär sju centimeter ifrån varandra och tillsammans läser av 

streckkoden. Med den tekniken behövs inte fysisk kontakt mellan läsaren och koden, men 

avståndet mellan dem bör inte överstiga en och en halv centimeter, då avläsaren dessutom 

skall vara i linje med etiketten. Den sista och allra vanligaste avläsningstekniken för 

streckkoder är laserskannern, som också anses vara mest effektiv. Lasern kan läsa av olika 

sorters streckkoder från avstånd på upp till tio meter och behöver inte vara lika exakt i linje 

med etiketten för att fungera (Thorne et al., 2006).  

 Positiva egenskaper som kan identifieras hos streckkodssystem är dels att etiketterna är 

billiga att tillverka och kan sättas fast på i princip vilket föremål som helst. Dessutom är 

denna standard brett tillämpad över hela världen vilket gör att koderna kan nyttjas över olika 

verksamhetskategoriers gränser och dess optiska natur gör att etiketter fungerar trots att 

föremålet de sitter på är i dåligt skick. Negativa egenskaper är till exempel att streckkoder 

bara kan läsas av, vilket gör att streckkodsdatan aldrig kan förändras efter att etiketten 

skrivits ut. Etiketten måste dessutom vara inom synhåll för avläsaren för att identifiering 

skall kunna ske och mängden data som kan lagras i streckkoden är högst begränsad. Till sist 

så kan endast en streckkod i taget läsas av vilket gör tekniken långsam (Thorne et al., 2006). 

Vanligt i verksamheter där streckkodsteknik används är att informationen om föremålet som 

märks lagras i databaser inom organisationen. När en kod så har avlästs så plockas relevant 

information om produkten fram ur databasen, för vidare hantering. Senare i texten 

presenteras en enkel jämförelse av bland andra streckkodsteknik och mer avancerad 

identifikationsteknik, som RFID, för att tydliggöra vad som eventuellt talar för den ena eller 

andra (Figur 1).  

3.2.2 RFID - Radio Frequency Identification 
Av de identifieringsteknologier som kan hantera unik märkning av produkter och föremål så 

är RFID en av de mest framträdande i forskningslitteratur och ett område på vilket en stor 

tillämpningspotential kan identifieras. Kortfattat och funktionsmässigt så är RFID en teknik 

som gör det möjligt att samtidigt och trådlöst identifiera eller registrera många olika unika 

identiteter som inte behöver vara inom synhåll vid identifieringstillfället. Detta gäller 

eftersom avläsningen sker genom radiovågor (Pålsson, 2009). Alla RFID-system består av 

tre grundläggande komponenter: taggen/märket, utfrågaren och det bakomliggande 

systemet. Taggen är det som sitter på eller i produkten som skall märkas och innehåller 

information om den, ibland även sensorer. Utfrågaren, ”the interrogator”, är det som 

kommunicerar med eller avläser RFID-taggen, likt en streckkodsläsare gör med streckkoder i 

en matvarubutik. Det bakomliggande systemet är det som länkar samman RFID-utfrågarna 

med en centraliserad databas, som innehåller ytteligare information om produkterna som 

identifierats, vilket skulle kunna vara pris eller plats i butiken (Ning et al., 2008).  
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 Det finns många olika typer av RFID-taggar, men en generell uppdelning kan göras där 

man delar in typerna i två olika klasser: aktiva och passiva RFID-taggar. De förstnämnda 

kräver en strömkälla och är antingen kopplade till ett elnät eller drivs av ström som lagras i 

ett integrerat batteri (Want, 2006). Passiva RFID-taggar har varken batteri eller är kopplade 

till en strömkälla. All energi som behövs för att taggen skall fungera tas emot av utfrågarens 

signal vilket gör att de passiva taggarna har obegränsad livstid när det gäller energi. En 

passiv tagg innehåller likt en UPC-kod (Universal Product Code, streckkod) ett 

identifikationsnummer, men skiljer sig från streckkoder på så sätt att varje tagg är unik. När 

det handlar som streckkoder så är oftast fallet så att en kod kan kopplas till en produkttyp, 

till exempel ett paket köttbullar, och denna produkt har ett pris kopplat till sig. Med passiva 

RFID-taggar är det möjligt att läsa av vilket specifikt paket köttbullar det handlar om, 

eftersom varje tagg är unik. Istället för att personen bakom kassan i en butik skannar av varje 

vara så skulle kunden kunna gå igenom en port bredvid kassorna där en RFID-utfrågare 

sitter och direkt räknar ut det totala värdet av produkterna i kundvagnen som därefter 

betalas. Det är passiva taggar som blivit utbredda i affärs- och företagsverksamheter, mycket 

på grund av att batterier och underhåll inte behövs, att livstiden är oändlig och för att de är 

små nog för att byggas in i ett litet klistermärke (Want, 2006). 

 Aktiva RFID-taggar innehåller allt som finns i de passiva, men kan också innehålla 

exempelvis sensorer. Alla aktiva taggar har en strömförsörjd sändare och mottagare vilket 

gör att de kan kommunicera på längre avstånd och genom fler störningar än en passiv tagg 

(Atzori et al., 2010). I och med att de aktiva taggarna får ström antingen utifrån eller från ett 

batteri är det möjligt att driva olika typer av sensorer i taggen, vars uppgift blir att känna av 

miljön runtomkring det som märkts. Just detta kan vara tillämpbart när matvaror eller 

mediciner fraktas och speciella omständigheter i fraktmiljön är viktiga. Det finns också 

aktiva RFID-taggar som exempelvis känner av när en containerdörr har öppnats och sådana 

som sitter på transbortbilar och läser av distansmätaren för att kunna uppmärksamma 

berörda om när servicetillfällen verkar lämpliga (Ning et al., 2008).  

 Bakgrunden till dagens RFID-teknik kan spåras ända till andra världskriget, då främst 

britterna men också den amerikanska armén utvecklade radarlösningar som använde 

liknande teknik där radiovågor bidrog till att identifiera flygplan och båtar dels inom den 

egna armén, men också hos fienden. Detta första system kallades Identify Friend or Foe 

(IFF) och kan klassas som ett aktivt RFID-system med dagens mått mätt (Want, 2006; Ning 

et al., 2008). På 60-talet använde man tekniken bland annat på forskninglaboratoriet i 

amerikanska Los Alamos, där forskning kring kärnvapenteknologi bedrevs. Den användes för 

att kontrollera tillgång till information på anläggningen. När RFID-taggar integrerades i 

anställdas ID-brickor kunde de automatiskt identifieras och jämföras med åtkomstregister 

för att hindra att fel personer kom åt känslig information. Tekniken gjorde det även svårare 

att förfalska brickorna. Ytterligare exempel på användningsområden under 1900-talets 

senare hälft är identifiering av djur, märkning av flygplansbaggage, tidtagning på 

maratonlöpare, förhindrande av stöld och lokalisering av borttappade föremål (Want, 2006).  

 En mer utbredd tillämpning av RFID-teknologin tog trots sin relativt långa historia inte 

plats förrän efter millennieskiftet, vilket främst förklaras med att kostnaden för tekniken 

under en lång tid varit för hög. För att kunna konkurrera med identifiering av tryckta 
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symboler som streckkoder, så behöver tekniken antingen vara lika billig eller skapa 

motsvarande värde på andra håll i verksamheten (Want, 2006). Detta sker idag inom alltfler 

verksamhetsområden, där nyttan med tekniken uppskattas vara tillräckligt stor för att täcka 

prisskillnader i jämförelse mot tidigare använd teknik. Ett exempel där kostnadsminskning 

ses som viktigt är verksamheter med lagerhållning, där tekniken bidrar till effektivisering av 

lagerhanteringen och på så sätt sparar ekonomiska resurser. På kasinon förekommer det ofta 

att spelmarker märks för att förhindra fusk, medan sjukhuspatienter i vissa fall har RFID-

märkta armband som säkerställer att medicin delas ut till rätt person, vilket bidrar till en 

säkerhetsökning snarare än ekonomisk vinning (Ning et al., 2008). Som framgått ovan så 

har RFID-teknik en viktig roll i visionerna om både ubikvitär datorisering och sakernas 

internet. Nedan visas en bild som illustrerar jämförelseresultat mellan bland andra RFID-

teknik och streckkodsteknik utifrån tre olika aspekter, som är tidsåtgång, exakthet och 

fullständighet: 
 

 
Figur 2: Jämförelse av identifikationstekniker (Thorne et al., 2006) 

 

Som bilden visar är RFID-teknik både snabbare, mer exakt och mer fullständig än 

streckkoder och manuella arbetsprocesser. RFID-teknik kan också ses som en stor teknisk 

möjliggörare av forskningsparadigmet ubikvitär datorisering. Det som är typiskt för 

ubikvitär IT är att teknologin istället för att lyftas fram designas för att försvinna i 

bakgrunden (Jonsson, 2010). Teknologin blir således osynlig för användaren och är tänkt att 

hjälpa användaren utan att vara i vägen. Med dagens nya nanotekniker och processorer har 

det blivit allt vanligare att teknologin blir inbäddad i produkter människan använder 

dagligen. Tvättmaskinens vattentemperatur justeras, armbandsuret samlar in information 

om ens rörelsemönster och bilen blir mer och mer automatiserad. Lyytinen och Yoo (2002) 

menar att den ubikvitära datoriseringen är en heterogen samling av tekniska och sociala 

faktorer som har stor påverkan på organisationer.  

Fenomenet ubikvitär datorisering går under flera namn beroende på vilket perspektiv 

man har. Det kallas bland annat för pervasive computing, ambient intelligence och internet 

of things men i stora drag är dessa forsknings- och utvecklingsområden variationer på 
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samma tema, ubikvitär datorisering (Wennersten, 2007; Satyanarayanan, 2001). Weisers 

(1991) vision om ubikvitär IT var en teknik som skulle tillhandahålla information och tjänster 

närhelst och varhelst användaren önskar. De senaste tjugo åren har forskning inom ubikvitär 

datorisering varit mycket intensiv och forskare har försökt komma med tankar och råd om 

hur datorer kan assistera människan utan att de märks. När Weiser (1991) myntade denna 

vision var han före sin tid, för tekniken som behövdes fanns helt enkelt inte 

(Satyanarayanan, 2001; Wennersten 2007; Cáceres & Friday, 2012). Världen har sedan dess 

fått internet, mobiltelefoner och en otrolig ökning i antalet enheter och data. Forskningen 

har spunnit över många områden och olika tekniker, som t.ex. bärbara datorer, 

mobiltelefoner, RFID-teknik, sensor-nätverk och global infrastruktur för att nämna några. 

De senaste tio åren har även forskare kring informationssystem blivit intresserade av det 

ubikvitära området och flera konferenser och tidskrifter som fokuserar på ämnet har 

uppkommit (Jonsson, 2010). Welbourne et al. (2009) visar hur RFID-taggar kan användas i 

system som ska tänkas vara kontext-medvetna. Banavar et al. (2005) presenterar i sin studie 

en vision om hur bland annat RFID-taggar kan hjälpa organisationer att skapa ett 

sammanhängande ”ekosystem” för att hantera dynamiskt föränderliga miljöer.  

Ubikvitär datorisering är som ovan nämnts ett stort forskningsområde som med tiden lett 

fram till delområden, eller helt enkelt fått nya namn. Ett sådant är sakernas internet, vilket 

sågs som nästa steg i en tid då man tydligt kunde identifiera ett ”människornas internet” där 

alltfler människor kopplade upp sig mot samma nätverk (Ning et al., 2008). Sakernas 

internet är ett av de mest populära koncepten för hur man kan integrera den fysiska världen 

med en virtuell sådan och bygger på att internet sprider ut sig i alla människors vardag 

genom ett trådlöst nätverk av unikt identifierbara objekt (Welbourne et al., 2009). Aggarwal 

et al. (2013) konstaterar att antalet enheter som är uppkopplade mot internet sedan 2008 

har varit större än antalet människor på jorden, och därigenom har potential att fullständigt 

omge människan oavsett var den befinner sig. En bred definition av sakernas internet som 

presenteras av Atzori et al. (2010, s. 1) är ”…the pervasive presence around us of a variety of 

things or objects – such as Radio-Frequency IDentification (RFID) tags, sensors, actuators, 

mobile phones, etc. – which, through unique adressing schemes, are able to interact with 

each other and cooperate with their neighbors to reach common goals”. Denna breda 

definition menar författarna har utrymme för många olika tolkningar och visioner för vad 

sakernas internet kan komma att innebära. Visionerna ser olika ut beroende på de mål 

visionshavaren jobbar mot samt på vilket sätt denna väljer att angripa sakernas internet. Tar 

man privatpersoners perspektiv så kan man förvänta sig utveckling och förändring av 

företeelser som levnadsassistans, e-hälsa och förbättrat lärande, medan det som lyfts fram ur 

företags- och affärsperspektivet kan vara automation och industriell marknadsföring, 

logistik, affärs- och processtyrning och intelligent transport av människor och gods (Atzori et 

al., 2010). De viktigaste tekniker som behövs för att möjliggöra detta sakernas internet är 

dels teknik för identifikation, till exempel RFID-taggar som gör saker unika och innehåller 

nödvändig information, och dels arkitektur- och nätverksteknologi för sakernas internet, 

som är den ryggrad som kopplar samman alltsammans.  
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4. Metod 

Metoder, och kunskapen om metoder är en förutsättning för att lyckas med en 

forskningsstudie och beskrivs av Holme och Solvang (1997) som ett redskap för att uppnå de 

målsättningar man har med sin forskning. Utan den grundläggande förståelsen för och 

kunskapen om metoder är det är svårt att nå dessa mål. Metoder blir således en nödvändig, 

men inte tillräcklig förutsättning för att kunna utföra en trovärdig och seriös undersökning 

(Holme & Solvang, 1997).  

 Då målet med den här undersökningen är att skapa en bild av vilka problem, utmaningar 

och möjligheter som kan kopplas till resurshantering och hur man kan använda 

informationsteknologi för att stödja detta har vi valt en kvalitativ jämförande fallstudie på tre 

olika organisationer inom uthyrningsbranschen, som dagligen handskas med resurser och 

frågor kopplade till resurshantering. En kvalitativ forskningsinriktning försöker enligt (Kvale 

& Brinkmann, 2009) förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla 

mening utifrån deras vetskap och erfarenhet. För att uppnå detta kommer vi undersöka 

likheter och olikheter mellan organisationerna, vilka tekniska möjligheter det finns samt 

vilka problem och utmaningar dessa kan innebära för en verksamhet. För att lyckas med det 

krävs en viss närhet till forskningsobjektet och just därför passar det att göra en kvalitativ 

studie (Holme & Solvang, 1997). Vi formar på detta sätt en djupare helhetsbild av hur 

området ser ut idag och hur resurshantering behandlas inom organisationer. Nedan följer en 

beskrivning om hur vår datainsamling och analys genomfördes samt vilka forskningsetiska 

frågor vi tagit hänsyn till.  

4.1 Kvalitativ jämförande fallstudie 

Då syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap kring hur uthyrningsverksamheter 

hanterar sina resurser på effektivast möjliga sätt samt se hur informationsteknologi används 

för att stödja hanteringen har vi valt att göra en kvalitativ jämförande fallstudie. En fallstudie 

är en metod som används för att systematiskt undersöka en specifik företeelse och har som 

intention att förstå innebörden av denna (Merriam, 1994). Vidare skriver författaren att en 

kvalitativ fallstudie fokuserar sig på att skapa insikt, upptäckt och tolkning snarare än 

hypotesprövning. Genom att studera ett specifikt problem i ett avgränsat system, i det här 

fallet resurshantering i en uthyrningskontext, kan vi skapa oss en djupare och bredare 

förståelse för fenomenet. 

 I vår studie rörande resurshantering och informationsteknologiska stöd i 

uthyrningsverksamheter har vi valt att fokusera på tre olika sådana. Alla verksamheter 

hanterar uthyrning av mobila produkter även om de verkar inom olika branscher. Vad som 

skiljer dessa verksamheter är i vilken utsträckning de nyttjar informationsteknologi för 

resurshantering och hur information kring resurserna behandlas. Vi har i vår litteraturstudie 

identifierat olika faser i hur verksamheter sköter sin resurshantering och de tre kontexterna 

vi undersökt representerar dessa tre faser. Den första uthyrningsverksamheten har ingen 

form av digitalisering, utan all information om resurser hanteras manuellt av en 

logistikansvarig. Den andra kontexten vi undersökt har tagit ett steg längre och använder 

streckkoder på varje produkt man hyr ut. Varje produkt har därmed förmågan att hantera en 

viss information om sig själv men det krävs fortfarande manuella arbetsprocesser för att 
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verksamheten ska fungera. Den tredje och sista verksamheten vi granskat har tagit 

ytterligare ett steg i digitaliseringen och har gått från streckkoder till RFID-taggar. Alla tre 

kontexter vi undersökt har därför bidragit till att öka kunskapen om hur 

informationsteknologi kan stödja resurshantering i uthyrningsverksamheter. Då vi ville göra 

en jämförande kvalitativ fallstudie var de två uthyrningsverksamheterna som digitaliserat 

sina arbetsprocesser intressanta för att se de olika stadier verksamheterna befinner sig i nu. 

Minst lika viktigt var det dock enligt oss att även undersöka en kontext som inte hade någon 

form av digitalisering för att förstå varifrån man kommit och få en referens mot de andra 

verksamheterna. Eftersom vi strävar efter en djupare förståelse för resursrelaterad 

informationshantering är det viktigt att undersöka alla faser av informationshantering, 

menar vi. En fallstudie är därför lämplig för att undersöka detta komplexa fenomen (Yin, 

2007). 

4.1.1 Forskningsetik 
Ett viktigt område som vi var tvungna att ta i beaktande innan vi kunde börja med vår 

fallstudie var frågor kring forskningsetik. Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra 

grundläggande aspekter som forskare måste ta hänsyn till när det gäller forskningsstudier – 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjadekravet.  

 Det första kravet handlar om vikten för forskaren av att informera uppgiftslämnaren om 

vilka rättigheter och villkor som gäller för denne. Deltagandet ska vara helt frivilligt, data 

som samlas in kommer enbart att användas i forskningssyfte och respondenterna har när 

som helst rätt att avbryta sin medverkan om så önskas. Samtyckeskravet handlar om att 

forskaren alltid måste ha samtycke från personerna. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, går ut på att forskaren ska ge största möjliga konfidentialitet 

gällande respondenternas personliga uppgifter. Det fjärde och sista kravet som 

vetenskapsrådet (2002) presenterar är nyttjandekravet, det innebär att uppgifterna som 

samlas in enbart får användas i forskningsändamål. 

 För att värna om dessa forskningsetiska aspekter var vi tydliga med att informera alla 

respondenter om vilka rättigheter de hade samt att data vi samlade in enbart skulle användas 

inom studien och att de vid vilken tidpunkt som helst kunde avbryta sin medverkan. Vi var 

också tydliga med att intervjun skulle spelas in om respondenterna gav sitt medtycke till det. 

Då vår uppsats inte innehåller några ämnen av känslig karaktär var de forskningsetiska 

aspekterna vi behövde ta i beaktning väldigt få och information om övriga aspekter valde vi 

därför att utelämna då de inte hade någon betydelse för studien eller intervjuerna.  

4.2 Intervjuer  

Vi har använt intervjuer som datainsamlingsteknik och lagt stor tyngd på dem då de utgjort 

kärnan i undersökningen. Vi har utfört intervjuer med fyra olika respondenter i tre olika 

uthyrningsverksamheter för att få en djupare förståelse för deras användning och nyttjande 

av informationsteknologi (Holme & Solvang, 1997). Det finns en mängd olika varianter på 

intervjuer men styrkan med en kvalitativ intervju menar Holme och Solvang (1997) är att 

undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal. Det är även den form där forskarna 

utöver den minsta styrningen på den som intervjuas. Det passade oss bra då vi ville 

uppmuntra undersökningspersonerna till samtal och låta de synpunkter som kom fram vara 
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utifrån deras egna uppfattningar. Intervjuerna fokuserade på verksamhetens sätt att hantera 

resurser och information om resurser men även bakomliggande orsaker till förändringar 

samt vilka utmaningar och möjligheter som dessa inneburit.  

 Även om man bjuder in undersökningsobjektet till ett informellt samtal så är det viktigt 

att ha ramar och riktlinjer för hur intervjun ska fortskrida. Det är en delad åsikt att en 

utarbetad intervjuguide eller manual är viktig för att täcka de delar som är väsentliga i 

intervjun även om man inte behöver följa den till punkt och pricka (Holme & Solvang, 1997; 

Kvale & Brinkmann, 2009; Ryen, 2004). Vi skapade därför en intervjuguide för att få 

struktur i intervjuerna med ett antal teman som vi riktade in oss på1. Uppbyggnaden och 

utvecklingen av intervjuguiden var riktad mot vårt syfte och mål som vi avsåg jobba mot i 

uppsatsen. Då vi ville göra en jämförande fallstudie och kunna se på likheter och olikheter 

mellan verksamheter som hanterar informationsteknologi på helt olika sätt ställde det krav 

på intervjuguiden att den skulle ge tillräckligt med riktlinjer och struktur för att hantera det 

faktum att intervjuerna troligtvis skulle skilja sig väldigt mycket bland de olika 

organisationerna. Under de teman vi identifierat listade vi frågor som rörde viktiga aspekter i 

undersökningen och vikten lades på frågor om förändring, möjligheter och utmaningar som 

kan kopplas till verksamheten och dess informationsteknologiska stöd.  

Vid en kvalitativ intervju, är valet av respondenter inte lika beroende på statistiska 

aspekter som vid en kvantitativ studie, däremot en viktig faktor att ha i åtanke. Får man inte 

relevanta respondenter kan studien lätt bli ointressant i förhållande till det syfte och mål 

man ursprungligen satt upp. Vid valet av respondenter började vi med att identifiera en rad 

roller utifrån det syfte vi hade och utifrån dem började vi söka lämpliga respondenter. Vi 

använde oss sedan av det Holme och Solvang (1997) benämner som bekvämlighetsurval för 

att hitta lämpliga personer att intervjua, då det enligt oss inte fanns något behov att göra 

någon form av slumpmässigt urval av respondenter. Med det menas att välja de 

respondenter som är lättast att få tag i. Personerna som vi sedan identifierade hade alla god 

kunskap på området vi ville undersöka. I vissa fall blev vi vidarebefordrade till andra mer 

lämpliga personer och således nyttjade vi även det Hartman (2004) kallar snöbollsurval vid 

valet av undersökningspersoner. Vi utförde slutligen fyra intervjuer med olika respondenter 

som alla hade olika roller på sina respektive företag och hade god insyn i arbetsprocesser 

kring resurshantering och informationsteknologi. De roller som respondenterna hade var 

VD, IT-ansvarig, bokningsansvarig och IT-chef och för att värna om respondenternas 

anonymitet är ordningen i listan slumpmässig. 
 
Respondent Verksamhet Intervjulängd Inspelad 
Respondent 1 A 39 min Ja 
Respondent 2 B 36 min Ja 
Respondent 3 B 32 min Nej 
Respondent 4 C 34 min Ja 
 

Figur 3: Sammanställning av intervjuer 

 

                                                
1 Bilaga 1: Intervjuguide 
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De fyra intervjuer vi gjorde utfördes vid fyra olika tillfällen och alla intervjuer utfördes på 

respektive respondents arbetsplats, ansikte mot ansikte. Detta medförde att vi inte hade 

någon kontroll över vart intervjuerna ägde rum men alla intervjuer inträffade i avskilda och 

privata rum. Då vi var två personer som var delaktiga i intervjun delade vi upp ansvaret för 

frågorna och intervjun i syfte att underlätta för respondenterna och undvika att prata i mun 

på varandra. Den andra personen kunde därför lägga fokus på att anteckna och lyssna. Dock 

var den andra personen med på att ställa följdfrågor för att följa upp spår som kunde tänkas 

vara intressanta. Det bidrog också till att den person som ledde intervjun helt kunde fokusera 

på samtalet och således blev intervjun ledigare och friare. Tre av de fyra intervjuerna 

spelades in för att säkerställa att all information från intervjuerna lättare skulle gå att 

analysera och intervjuernas längd varierade från 33 minuter till 47 minuter. Även om vi 

antecknade under intervjun medförde inspelningen av intervjuerna att vi inte behövde 

anteckna allt som sades ordagrant. Under den intervju som inte blev inspelad var vi noga 

med att anteckna så mycket som möjligt för att underlätta dataanalysen. 

4.3 Dataanalys 

Det är först efter att all data är insamlad som strukturering och bearbetning av den kan äga 

rum, menar Holme och Solvang (1997). Det är en väsentlig skillnad jämfört med t.ex. 

kvantitativa undersökningar som enkäter där all data kan analyseras direkt. Det första steget 

i bearbetningen blev således att transkribera de inspelade intervjuerna. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är denna process viktig för att stärka intervjuns reliabilitet och validitet. 

Vidare skriver författarna att transkriberingen är ett användbart verktyg för givna syften. Det 

finns en mängd olika ställningstaganden till hur man får tal till text. Att transkribera 

intervjun betyder att man transformerar från en form till en annan men det finns ingen exakt 

sanning om hur denna process ska utföras. Det gäller således att forma utskriften utifrån 

forskningssyftet (Kvale & Brinkmann, 2009). Att ordagrant återge intervjun är viktigt vid 

språkliga analyser och där psykologiska tolkningar som pauser och tonlägen är väsentliga. 

Att vara konsekvent är en annan viktig detalj för att underlätta jämförelser av uppgifterna. Vi 

återgav intervjuerna ordagrant, även om vi undvek att skriva ut tonlägen och pauser. På så 

sätt säkerställde vi att relevanta uppgifter kom med.  

När transkriberingen var färdig utförde vi en textanalys för att skapa en bättre 

uppfattning om de uppgifter vi samlat in. Holme och Solvang (1997) beskriver två sätt att 

analysera en text, helhets- och delanalys. Med det förstnämnda skapar man en helhetsbild av 

den insamlade information medan man i en delanalys utgår från vissa enskilda utsagor och 

utifrån dessa skapa en större förståelse för materialet (Holme & Solvang, 1997). Vi använde 

oss av en kombination av Holme och Solvangs (1997) analyser genom att läsa igenom 

materialet, bearbeta det samt använda oss av citat för att betona viktiga delar som vi kunde 

identifiera. Under studiens gång har de tre olika faserna av informationsteknologiskt 

användande för resurshantering varit styrande för analysen och dess uppbyggnad. Utöver 

intervjuerna har vi genomfört en litteraturstudie där vi tagit del av böcker, artiklar och annat 

material för att kartlägga på vilket sätt forskningen som finns idag behandlar eller inte 

behandlar området. Genom det ramverk vi identifierat har vi kunnat kategorisera de tre olika 

kontexterna och således presenterat dem utifrån litteraturen. Genom att använda begrepp 
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hämtade från forskningslitteratur har vi sedan kunnat bidra med nya kunskaper i den lucka 

vi identifierat och således skapat en större förståelse för användandet av 

informationsteknologi i uthyrningsverksamheter. 

4.4 Kritik av metod, urval och källor 

4.4.1 Metod- och urvalskritik 
En metod har både starka och svaga sidor (Holme & Solvang, 1997). Valet av metod är 

grundat på det studieobjekt vi ämnat undersöka och när vi väljer att använda oss av en 

metod betyder det alltså att det finns vissa aspekter som vi måste beakta. Den kvalitativa 

ansatsen som vi valde med intervjuer som datainsamlingsmetod kändes självklar då det 

överensstämmer med det vi ville undersöka i uppsatsen. En aspekt som vi var tvungna att 

hantera var de utmaningar som finns när man använder intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Att det finns olika roller i en intervju är självklart men risken finns, 

menar Holme och Solvang (1997), att de förväntningar som aktörerna har på varandra kan 

påverka intervjuns utveckling. Även om intervjun genomförs som ett öppet och informellt 

samtal med samtycke från respondenten så kan han eller hon svara eller bete sig utifrån vad 

han eller hon tror att forskaren vill höra och således förvränga svaren från vad man 

egentligen skulle svara. Vidare är en utmaning att försöka vara neutral och inte styra 

respondenterna med ledande frågor samt vara uppmärksam på att skapa rätt stämning 

under intervjun. Som intervjuare är det viktigt att inte pressa fram information ur 

respondenterna utan det är deras egna åsikter och uppfattningar som ska komma fram. 

Kritiker av denna form av metod menar ibland att ett fåtal extremt skickliga och erfarna 

intervjuare har förmågan att leda en kvalitativ intervju och därför finns risken att vi som 

noviser inte får full insyn i forskningsområdet som vi vill studera (Holme & Solvang, 1997). 

Dessa aspekter gällande kvalitativa metoder är något som vi på förhand tagit i beaktning och 

anammat i syfte att förhindra dess uppkomst. Vi utformade intervjuerna och 

frågeställningarna för att vara så neutrala som möjligt och var tydliga med att påpeka för 

respondenterna att deras svar samt vilka företag de tillhör skulle behandlas helt anonymt. 

Detta hjälpte för att undvika att de skulle svara utifrån vad de trodde att vi eller någon annan 

ville höra. Vid några tillfällen under intervjuerna kunde vi trots allt urskilja vissa 

påverkningar av intervjupersonerna då vi fick intryck av att svaren på vissa frågor var 

förskönade för att måla upp en perfekt bild av verksamheten eller för att ge oss svar som man 

trodde vi ville höra. Vi är medvetna om detta och det är svårt att inte intervjusituationen blir 

påverkad på något vis då det alltid finns en viss form av styrning jämför med i en 

vardagssituation (Holme & Solvang, 1997). 

 Vid urval av respondenter använde vi oss som nämnts av bekvämlighets- och 

snöbollsurval. Holme och Solvang (1997) pekar på vikten av att välja rätt urval för att stödja 

studiens syfte. Författarna menar att urvalet av undersökningsenheter görs utifrån en 

medveten strategi och att personer som med goda grunder kan antas besitta rikligt med 

kunskap om ämnet är passande intervjuobjekt. Vi gjorde medvetna val och reflekterade över 

urvalet av respondenter innan kontakt togs.  

En utmaning eller brist gällande urvalet som vi kunnat identifiera var vår begränsning av 

verksamheter. Vi är välmedvetna om att antalet verksamheter inom uthyrningskontexter 
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skulle gå att utöka för att få mer data och således även mer respondenter att intervjua för att 

bidra med ännu mer kunskap på området. 

4.4.2 Källkritik 
Då vi även avverkat en stor mängd litteratur och annat material är det otroligt viktigt att ha 

ett kritiskt angreppssätt när man handskas med dem. Bell (2006) skriver att källor alltid bör 

granskas kritiskt och det är väldigt viktigt vid ett vetenskapligt arbete att ständigt ha detta i 

åtanke. Vidare menar Holme och Solvang (1997) att en källa återspeglar uppfattningar och 

behöver tolkas genom att sätta man sätter sig in i situationen där källan uppkom.  

 Under vårt arbete med uppsatsen har vi haft ett kritiskt förhållningssätt till de källor vi 

valt att använda oss av genom att tänka på aspekter som vem författaren är, i vilket syfte 

källan har skapats och om informationen är aktuell samt kontrollerats av andra. I vissa 

forskningsområden kunde vi identifiera en stor mängd källor och information som var 

relevant där en utmaning såldes blev att avgränsa sig. 

5. Uthyrningsverksamheterna 

I det här kapitlet kommer vi att gå igenom vilka typer av uthyrningsverksamheter det är som 

studerats i uppsatsen. De beskrivs sakligt med fokus på produktkategori och 

verksamhetsuppbyggnad för att senare ligga till grund för analyser och jämförelser som görs 

i nästkommande kapitel. Först presenteras det minsta företaget som sysslar med uthyrning 

av tält i olika former, följt av ett större företag som ägnar sig åt maskin- och byggprodukter. 

Slutligen presenteras en kommuns biblioteksverksamhet, som i vissa avseenden kan ses som 

”bokuthyrare”.  

5.1 Tältuthyrning 

Verksamhet A är ett företag i Sverige som sysslar med uthyrning och i liten utsträckning 

försäljning av olika slags tälthallar. Man erbjuder kunderna en mängd olika lösningar och ser 

sammanfattat på sin produkt som ”flexibelt tak” till den som behöver det. På företaget delar 

man upp de olika produkterna i tre olika tälthallskategorier som är lagerhallar, väderskydd 

och evenemangstält. Lagerhallar är de största och byggs med en bredd på 8-50 meter med 

anpassningsbar längd som kan justeras efter önskemål, då hallen byggs sektionsvis. 

Väderskydd är en mindre variant av lagerhallar som är mer flexibel och ofta används till att 

täcka över material och konstruktioner vid exempelvis bro- och takbyggen samt markprojekt. 

Dessa byggs med en bredd på 8-20 meter och sätts samman i form av 4-5 meter långa 

moduler vilket gör att även väderskydd kan göras så långa eller korta som det behövs. 

Huvudpoängen med väderskydd är att de enkelt kan lyftas runt och ställas där de behövs för 

tillfället, och således kan användas i byggprojekt som pågår under lång tid och till många 

olika situationer. Den sista tälthallskategorin går under namnet evenemangs- och partytält, 

och används som namnet avslöjar till mässor och tillfälliga evenemang, som på sommaren 

ofta är marknader, bröllop, födelsedagsfester eller annat där man vill skydda sig eller andra 

mot dåligt väder. Dessa finns i många olika storlekar och kan dimensionsmässigt byggas från 

3x3 meter till tält med 40 meters bredd och den längd som önskas.  
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 Till hallarna som beskrivs ovan erbjuder företaget också det som kallas kringutrustning. 
När det handlar om evenemangs- och partytält så kan kringutrustning innebära exempelvis 
bänkar, bord, toaletter och golv medan lagerhallar ofta hyrs ut tillsammans med portar, 
avfuktningsaggregat, innertältduk och belysning. För väderskydd är aktuella tillbehör ibland 
ställning som hallen kan stå på och ibland hjul som den kan rullas omkring med. De kunder 
som finns i verksamhet A är både privatpersoner och företag. För privatpersoner är 
evenemangs- och partytält den dominerande produkten bland de som hyrs ut, medan 
lagerhallar och väderskydd nästan uteslutande hyrs ut till företag i olika industrier. Tilläggas 
bör att evenemangs- och partytält också ofta hyrs ut till företagskunder. Monteringen av tälten 
och hallarna sköts antingen av montörer som finns på firman eller personer som hyr tältet, 
och då ofta med en arbetsledare från företaget på plats för att instruera och se till att allt görs 
rätt. Väderskydd och lagerhallar byggs uteslutande upp av montörer från den egna 
verksamheten, då arbetet kräver stor kunskap och kan vara riskfyllt om rätt kunskaper saknas. 
Verktyg och utrustning som behövs för att bygga samman hallarnas olika delar finns i 
montörernas arbetsbilar när det handlar om utrustning som ryms, medan större föremål 
skickas tillsammans med de stora tältdelarna på lastbilar.  
 Största andelen av det material som företaget förfogar över är uthyrt och står således på 

platser runtom i landet för att täcka över saker och ting. Det som inte är uthyrt vid olika 

tillfällen finns lagrat på en lagergård i anslutning till firmans huvudkontor. När ett tält skall 

skickas ut till kunder så ser en ansvarig till att rätt delar samlas ihop och att ingenting av det 

som skall skickas enligt beställningsordern glöms bort. Det innebär i praktiken att 

promenera omkring på lagergården och leta fram nödvändiga tältdelar. Det som tar upp 

störst del av lagerutrymmet är evenemangs- och partytält samt kringutrustning på det 

området, som ofta hyrs ut under korta perioder innan det hämtas tillbaka. Antalet lagerhallar 

och väderskydd som finns på lagergården är vanligtvis lågt, då hallar ur de kategorierna 

oftast hyrs ut på längre tidsbasis. Vad som finns på vilken plats på lagerområdet håller 

människor på företaget reda på med sina minnen och med hjälp av lagerskisser med 

förvaring utritad. Verksamhet A har för tillfället åtta anställda och omsätter ca 25 miljoner 

kronor om året, vilket gör att det kan ses som ett litet företag.   

5.2 Maskin- och bygguthyrning 

Verksamhet B är ett uthyrningsföretag som verkar på internationell basis och har kontor och 

uthyrningsställen på många olika platser i Sverige och ett tiotal andra länder. Man hyr ut 

verktyg, maskiner och en mängd olika föremål från ett brett spektra av byggrelaterad 

utrustning. Produkterna som företaget erbjuder delas in i nio olika kategorier, vilka är: 

anläggningsmaskiner; bodar, stålförråd, stålbodar och personalvagnar; byggmaskiner; el och 

energi; kranar och hissar; liftar; maximoduler; ställningar och väderskydd samt en övrigt-

kategori. Till anläggningsmaskiner räknas maskiner som används på stora bygganläggningar, 

ofta gruv- eller vägbyggen. Dessa kan till exempel vara traktorer, grävmaskiner, 

betongblandare och generatorer. Inom bodskategorin finns olika typer av värmebodar, 

vagnar och förråd som kan flyttas omkring för olika ändamål. Bland byggmaskinerna hittas 

många produkter som också finns på anläggningsområdet, men typiska föremål är 

handverktyg som skruvdragare, slipar och borrmaskiner. Elkategorin består bland annat av 
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kablar, transformatorer och olika typer av strömcentraler medan kranar, liftar och 

ställningar är det som namnen anger. Till de olika produkterna som kan hyras erbjuds också 

så kallat projektstöd från företaget. Detta innebär hjälp med exempelvis behovsanalys och 

installation av den uthyrda utrustningen som kan göras effektivare av kunnig personal på 

företaget än av kunden själv.  

 Kunderna i denna uthyrningsverksamhet består till stor del av företagskunder inom 

byggindustrin som hyr utrustning till olika projekt. För dessa kunder bidrar hyra av 

utrustning med en smidighet som uppnås genom att de inte själva tvingas köpa de verktyg 

och föremål som behövs vid varje enskilt tillfälle. Istället hyr man precis så lång tid som det 

behövs och har därigenom inte oanvänd utrustning stående mellan de olika projekten. 

Typiskt för företagskunder är att de ofta vet precis vad de behöver till olika ändamål, vilket 

gör att personal vid uthyrningen inte behöver hjälpa till med till exempel behovsanalys. Detta 

är vanligare när den andra andelen kunder, privatpersoner, kommer för att hyra något. Då är 

ofta fallet att kunden beskriver vilken typ av projekt han/hon behöver verktyg eller maskiner 

till, varefter personal rekommenderar en viss typ av verktyg. Från uthyrningsföretagets håll 

så kräver man generellt aldrig att få veta när utrustningen kan lämnas tillbaka, utan låter 

tiden för uthyrningen löpa för att sedan debitera per timme eller byggdag. Alltid när ett 

föremål returneras efter uthyrning görs en kontroll av dess kvalitet för att undersöka om 

någon typ av reparation behövs innan det ställs tillbaka på hyllan. I och med att kundcenter 

finns på fler olika platser inom Sverige så är det vanligt förekommande att maskiner och 

verktyg skickas mellan dem. Detta är möjligt att enkelt genomföra eftersom alla svenska 

kundcenter ingår i samma nätverk, och därigenom kan ha vetskap om vilket antal som finns 

av en viss produkt på en viss ort. 

 I verksamhet B håller man ordning på verksamheten med hjälp av ett omfattande IT-

system, i vilket många olika typer av information finns. Det rör exempelvis produkter, 

kunder, uthyrningsdata, löneadministration och lagerregister.  Varje kundcenter har ett eget 

lager men på detta står långt ifrån alla de produkter som hör till kundcentret, då en stor del 

av dem är uthyrda och används av kunder vid varje givet tillfälle. Enheter som bara kan hyras 

ut på ett sätt och i en enda del är märkta med streckkoder som innehåller ett individnummer 

på verktyget eller maskinen. Till detta nummer finns all nödvändig information om 

produkten i en databas som hör till resurshanteringssystemet. När det handlar om 

exempelvis byggställning, som sätts samman av många olika delar, tillämpas inte märkning 

av varje enskild del, utan den ställning som hyrs ut räknas vid utlämningstillfället och 

återlämningstillfället. Med hjälp av användningsdata för de olika produkterna utvärderar 

man regelbundet om de tjänar sitt syfte och drar in så mycket pengar som man hoppades på 

vid första inköpet och införandet av produkten i verksamheten. Verksamhet B har i Sverige 

ca 600 anställda utspridda på 85-90 kundcenter och omsätter drygt 1,5 miljarder kronor 

vilket gör att det kan ses som ett stort uthyrningsföretag.  

5.3 Bibliotek 

Verksamhet C är ingen uthyrningsverksamhet i ordets rätta bemärkelse, då kunderna inte 

betalar för dess produkter och tjänster och därigenom inte hyr dem. Dock så handlar det på 

ett bibliotek om att ta en produkt bort från en plats för att använda den under en tid och 
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sedan lämna tillbaka den, likt i uthyrningsverksamheter. Det aktuella biblioteket är ett av 20-

25 bibliotek som är sammankopplade i ett gemensamt nätverk inom huvudkommunen och 

dess kranskommuner. Det som kan lånas på biblioteket är som alltid böcker, men också 

annan typ av media som film, musik, tv-spel och språkkurser. Denna typ av media finns 

vanligtvis på CD- eller DVD-skivor. Alla de bibliotek som ingår i nätverket delar på samma 

biblioteksdatasystem, vilket innebär att man har tillgång till samma böcker, en gemensam 

webbsida, gemensamma inköp och låntagarregister. Samarbetet initierades delvis med 

visionen att kommunernas invånare inte skulle behöva känna av kommungränser så tydligt. 

För den minsta kommunen, som på det egna biblioteket hade 25 000 böcker, innebär 

samarbetet en ökning av bokutbudet till en miljon böcker som är beställningsbara. Det är 

genom detta system också möjligt att låna en bok på ett bibliotek och lämna tillbaka den på 

ett annat. Förutom kvalitetshöjningarna har samarbetet också bidragit till ekonomiska 

förtjänster, då man hela tiden är flera aktörer som delar på kostnader i form av driftkostnad 

och serverkostnader och liknande.  

 Idag sköts all utlåning och återlämning av låntagaren själv, då man tillämpat 

självbetjäning och automater som håller reda på bokflödet in och ut. Bibliotekarierna som 

tidigare assisterade låntagarna med dessa aktiviteter ägnar sig idag i högre grad åt andra 

uppgifter som exempelvis att assistera besökarna med bokrekommendationer eller se till så 

att inventarier står i ordning. Man ägnar också stor tid till att åka omkring på skolor och 

prata om läsning för att väcka intresse bland barn och ungdomar. Målen för 

biblioteksverksamhet är inte som i många andra verksamheter att dra in så mycket pengar 

som möjligt, eftersom boklåning är i det närmaste gratis. Istället kan de officiella målen för 

vad ett bibliotek ska vara delas upp i tre delar: en plats där information finns tillgänglig, en 

plats som främjar läsning/upplevelseläsning samt en icke-kommersiell mötesplats, där vem 

som helst kan sätta sig ner utan att tvingas göra något speciellt. När man utvärderar 

huruvida ett bibliotek fungerar väl så använder man till exempel på parametrar som 

lånebesök, programverksamhet och öppettider. Den media som finns på biblioteken i 

verksamhet C är märkt med passiva RFID-taggar som innehåller ett individnummer för 

aktuellt objekt. Med det numret kan man i biblioteksdatabasen ta fram all nödvändig 

information om boken ifråga. Tidigare har streckkoder med individnummer använts för 

samma syfte, och innan dess sköttes biblioteksadministrationen manuellt med papper och 

penna. Självbetjäningen är även den uppbyggd kring RFID-teknik då låntagaren lägger de 

böcker denne önskar låna på ett bord vid utlåningsautomaten, som då känner av vilka böcker 

det handlar om och skapar en koppling mellan dem och låntagarens lånekort. När böcker 

lämnas tillbaka bryts kopplingen direkt och om det inte hänt något skadligt med boken så tas 

information om vem som lånat den bort, för att inte kartläggningar om vem som läser vad 

skall kunna genomföras i efterhand.  

6. Resultat 

6.1 Tältuthyrning 

Nedan presenteras det som vi genom fallstudien och genomförd intervju sett i verksamhet A, 

som alltså håller på med uthyrning av olika slags tält. Vi gör nedan en uppdelning mellan det 
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som kan kopplas till resurser, resurshantering och resursrelaterad informationshantering. 

Den vi har pratat med inom verksamhet A är VD och ägare i företaget och har stor insyn i hur 

saker och ting fungerar. I kapitlet kommer personen att kallas respondent 1.  

6.1.1 Resurser 
De materiella resurser som finns inom tältuthyrningsverksamheten delas upp i produkter 

som hyrs ut, dvs. tält, lagerhallar, väderskydd och kringutrustning, samt verktyg som 

montörer behöver för att montera de olika hallarna. Den kringutrustning som respondent 1 

tar upp handlar exempelvis om toaletter, bänkset, belysningsanordningar, portar, golv, 

avfuktningsaggregat och staket. Varje tält, väderskydd och lagerhall består av många olika 

delar som hanteras separat förutom när tältet är uppbyggt. Hur mycket av verksamhetens 

omsättning som kan kopplas till vardera av de tre tältkategorierna uppskattar respondent 1 

vara 60 % för lagerhallar och 20 % för vart och ett av de övriga kategorierna väderskydd och 

evenemangs-och partytält. Storleken på de delar som en lagerhall eller ett väderskydd består 

av varierar naturligt beroende på hallens storlek, men generellt sett så krävs alltid 

lastbil/lastbilar för att frakta dessa delar till och tillbaka från byggplatserna. För enstaka 

evenemangs- och partytält så är det ofta möjligt för kunden eller montörerna att plocka upp 

materialet som behövs med bil och släpvagn från företagets lagerområde och själv montera 

det där det ska ställas upp. Bland de verktyg och föremål som tältmontörerna behöver för att 

utföra sina jobb så pekar respondent 1 bland annat på mutterdragare, slagborrmaskiner, 

liftar och måttband. Flera av dessa verktyg och föremål som används ofta har köpts in av 

företaget, medan verktyg som används mer sällan ofta hyrs av maskinuthyrningsföretag. Vad 

som kan sägas om de flesta materiella resurser som presenterats är att de är flyttbara, vilket i 

sig är en förutsättning för att de skall kunna lämna lagergården och uthyrningsverksamheten 

skall fungera. Samtliga resurser verksamhet A förfogar över kan också klassificeras som 

enkla utifrån ramverket vi beskriver i kapitel 2, då de inte behöver mer än grundläggande 

underhåll. 

6.1.2 Resurshantering 
Hanteringen av de materiella resurser som har identifierats ovan för verksamhet A kan 

kopplas till lagerhållning och tält- och hallmontage. Respondent 1 förklarar att man har en 

lagergård som är 3000 kvadratmeter till ytan där tältdelar och kringutrustning som inte 

används förvaras. Eftersom det optimala är att alltid ha så mycket som möjligt uthyrt så vill 

man ha så lite som möjligt ståendes på lagret. När det handlar om evenemangs- och partytält 

är det dock oundvikligt att hålla dem borta från lagret året om, då efterfrågan är så pass liten 

under vinterhalvåret. Samma gäller för den kringutrustning som hör till 

evenemangsområdet. Väl på lagret förklarar respondent 1 att man försöker hålla ordning på 

resurserna genom att förvara tält som är lika stora på ungefär samma ställen. På frågan om 

vad som händer när saker inte finns där de bör finnas svarar respondent 1:  

 

”Ja, då går jag till logistikansvarige och frågar varför det inte stämmer. Nej, men det 

är ju inte bra. Vi har ju hektiska perioder ibland, och då kan det vara lite rörigt på 

gården, men stort sett över hela året ser det bra ut på lagret. Jag åker ju själv in dit 

någon gång i veckan och bara kikar runt, ser hur det ser ut. Det första man kan 
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reagera på är att man ser att det börjar bli rörigt. Då ser man att det antingen är 

dålig ordning, eller bara väldigt mycket att göra.” 

 

När en tältbokning har genomförts är det en anställds, oftast logistikansvariges, uppgift att 

skanna av lagergården och plocka fram alla de delar som behövs till det aktuella tältet. I 

bästa fall och vanligtvis ligger dessa delar bredvid varandra, och kan då lyftas fram med 

lastmaskin för att sedan packas och levereras. Dock finns det situationer, förklarar 

respondent 1, där delar saknas. I de fallen är det vanligt att dessa tas från andra tält, för att få 

det tält som skall skickas iväg komplett. Att det då saknas material till andra tält på lagret är 

ett problem man tar tag i senare. Ett vanligt förfarande som respondent 1 pekar ut när en 

beställningsförfrågan gjorts av en kund är att den som tagit emot förfrågan går till 

logistikansvariges kontor och frågar om tältet finns överhuvudtaget, hur många som finns 

inne och om något av dem är ledigt för en den perioden kunden önskar hyra. Först när detta 

retts ut kan beställningen konfirmeras. När tält lämnas tillbaka går en anställd igenom vad 

som returnerats, för att om allt stämmer ställa tillbaka det på lagret. Visar det sig att något 

saknas så kontaktas kunden och i de allra flesta fall har denne bara glömt att packa med den 

saknade delen och kan skicka den i efterhand. En vanlig orsak till detta och något som enligt 

respondent 1 kan vara problematiskt i många fall är de situationer då kunden inte använder 

alla delar som levereras: 

 

Vi skickar alltid kompletta tält, men sen kanske de [kunden] inte ska ha en gavelduk 

eller det kan vara någonting som de inte vill ha. Att hålla reda på det kan vara ett 

problem. Ska det ligga kvar hos kunden eller ska vi ta hem den? Och ligger det kvar 

hos kund, vem ansvarar för att den är kvar när vi kommer och ska hämta den? 

 

När det handlar om verktyg som används av montörerna är strategin för att hålla ordning på 

dem att förse varje montagebil med var sin komplett uppsättning. Dessa bilar inventeras 

några gånger varje år för att se om något saknas. Om så är fallet så görs inköp för att åter 

göra montagebilen komplett. Poängen med att verktygen hör till bilar är att det därigenom är 

minst risk för att något saknas när montörer kommer till arbetsplatser, menar respondent 1. 

Något som kan ställa till problem även på verktygssidan är när saker lånas mellan 

montagebilar utan att alla montörer vet om det. En situation som då kan uppstå är att en 

montör kommer till en arbetsplats och upptäcker verktygsbrist. Är denne då långt borta från 

den montagebil som verktyget ligger i kan enda utvägen bli att köpa ett nytt hos närmaste 

tillhandahållare, trots att det inte borde behövas. Detta är dock något som respondent 1 är 

medveten om och dessutom räknar till det normala, enligt den tänkta budgeten för verktyg.  

6.1.3 Resursrelaterad informationshantering 
Det informationsflöde som äger rum i verksamhet A och syftar till att stödja hanteringen av 

materiella resurser är i princip helt analogt. Respondent 1 berättar att mycket av 

informationen som finns rörande dessa resurser befinner sig i minnet på honom själv eller 

andra på företaget, kompletterat med pappersanteckningar och områdesskisser. För att veta 

var resurser står på lagret använder sig logistikansvarige av en karta över lagret, där man kan 

utläsa var olika resurser ska finnas uppställda. I de fall då montörer eller anställda som inte 
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vet hur denna karta ser ut ska hämta något från lagret är det vanligt att man ringer just 

logistikansvarige, som då kan berätta var detta finns. Om logistikansvariges kunskap visar 

sig vara felaktig så kontaktas ytterligare personer som kan tänkas veta något om resurserna 

ifråga tills de har lokaliserats. Som respondent 1 citerats ovan så är det periodvis väldigt dålig 

ordning på lagret, vilket gör att anställda som behöver något speciellt ofta ringer någon 

annan som kan tänkas ha använt resursen eller helt enkelt vet något om var den kan ha tagit 

vägen. Ungefär en gång varje år görs en inventering av hela anläggningen under vilken man 

för register över alla resurser som finns. Genom att jämföra detta register med detsamma 

från föregående år kan man se om något har försvunnit eller tappats bort. Dock förklarar 

respondent 1 att det många gånger handlar om saker som har gått sönder och inte tappats 

bort, och att man sällan vet vilket som gäller för vad. När en kundförfrågan kommer in på ett 

tält i dagsläget så beskriver respondent 1 händelseförloppet och dess tillhörande 

informationsflöde som följer: 

 

”Då blir det så att då skriver säljaren en order, och så lägger vi den till X, han som 

sköter logistiken, och då får han lägga in den i bokningen. Så vi vet inte om vi har 

tältet ledigt egentligen. Ibland så kan man få en order på telefon, och oftast kollar 

man då att det finns ledigt, men då måste man kolla med X och han måste i sin tur 

räkna hur många vi har och hur många det ligger inne i kalendern.”  
 
Den kalender som respondent 1 beskriver kallas ibland för ”bibeln” och ligger alltid framme 

på logistikansvariges skrivbord på dennes kontor. I kalendern finns uppgifter nedtecknade 

om när tält har hyrts ut och när de skall lämnas tillbaka. Som det fungerar i dagsläget är det 

inte speciellt ovanligt att en säljare accepterar beställningar på tält som redan är uthyrda, och 

det händer vanligtvis för att kommunikationen mellan säljaren och logistikansvarige varit 

undermålig. Ytterligare en utmaning med denna form av resursrelaterad 

informationshantering är om den logistikansvarige är sjuk eller borta av någon anledning. 

Respondent 1 tar själv över logistikansvaret men medger att det vid sådana tillfällen blir 

extra uppenbart att ett IT-system skulle vara önskvärt. När delarna till ett tält som ska 

levereras plockas samman och den som gör det är osäker på vad som egentligen behövs så 

finns det utskrivna plocklistor på vad varje tältmodell har för delar. Respondent 1 poängterar 

flera gånger under intervjun att företagets informationshantering är högst manuell, och att 

det är möjligt för att det är ett litet företag, med ett enda lager. När samtalet styrs över på 

vilket typ av IT-system för resurshantering som skulle passa verksamhet A bäst så pekar 

denne på ett antal viktiga egenskaper som bör finnas: 

 

”Har man ett IT-system så skulle jag som säljare om jag får en kundförfrågan kunna 

trycka ett knapptryck, skriva in ett datum och ett tält, och då ska systemet slå ifrån 

om det inte finns. Så enkelt ska det vara, för det är ju lite forntid att jobba som vi gör 

idag, att man ska gå in i en kalender och titta. Man ser att det är ett antal uthyrda, 

men hur många har vi inne? Den enkelheten ser jag som en stor fördel, att vem som 

helst kan trycka in ett tält, jag eller någon av de andra anställda, och då ska systemet 
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slå ifrån om vi inte har tältet ledigt. Ett uthyrningssystem som även är för logistik, 

och som är kopplat till anläggningsregistret och att det kan skapas en faktura.” 

 

Det respondent 1 pratar om är ett slags virtuellt informationsflöde med uppgift att 

representera de fysiska produkt- och resursflöden som existerar i verksamheten. Med ett väl 

genomtänkt informationsflöde för resurshantering skulle många olika delar av verksamheten 

kunna integreras i det, som fakturering, anläggningsregister och lagerinformation. 

Respondent 1 tror att företaget på sikt kommer att använda ett informationssystem som 

addreserar problemen, men innan en investering görs vill man vara säker på att det passar 

verksamheten absolut så bra som möjligt. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att 

verksamheten fortfarande är relativt liten och att det gäller att överväga kostnaden vid ett 

eventuellt införande av ett IT-system. En sådan implementation är en stor investering och 

frågan är hur länge det skulle ta för verksamhet A att tjäna på införandet av ett nytt IT-

system.  

6.2 Maskinuthyrning 

Nedan presenteras det som vi genom fallstudien och genomförd intervju sett i verksamhet B, 

som alltså håller på med uthyrning av maskiner och byggutrustning. Vi delar också nedan 

upp resultatet mellan det som kan kopplas till resurser, resurshantering och resursrelaterad 

informationshantering. Den vi har pratat med inom verksamhet B är ansvarig för IT-support 

i företaget och ska se till att alla de IT-system som används fungerar väl. I kapitlet kommer 

personen att kallas respondent 2. Inom verksamhet B talade vi också med en person som 

skapar ordrar, och således dagligen använder de IT-system som nämns ovan. Den personen 

kallas respondent 3.  

6.2.1 Resurser 
De materiella resurser som är viktiga inom verksamhet B är de som hyrs ut. Respondent 2 

pratar om allt från små, lätta maskiner till stora byggkranar eller bodetableringar. Man hyr i 

princip ut allt som kan tänkas behövas för byggen av olika slag och allt som hör projekten till. 

Respondent 2 beskriver hur man från företaget också vill sälja många av de tjänster som hör 

till uthyrt material, vilket skulle kunna vara markberedning för placering av manskapsbodar, 

samt dragning och installation av ström och avlopp till dem. Bland alla dessa materiella 

resurser görs en uppdelning mellan maskiner som kan betraktas som individer och det som 

inte kan betraktas som individer. Till den förstnämnda kategorin hör resurser som består av 

en enhet, som skruvdragare, cementblandare och liftar. Den andra kategorin består av 

resurser som byggs samman på olika sätt av flera delar. Ett exempel är byggställning, 

framhäver respondent 2, som kan byggas hur stor eller liten som helst. Kunden beställer en 

storlek och de delar som behövs skickas med. En skillnad mellan de två resurstyperna är att 

det som kan betraktas som individer märks på olika sätt, medan varje del i en byggställning 

inte märks, mer än genom ett klistermärke med företagets logotyp på. Inom verksamhet B är 

alla de materiella resurser som identifierats flyttbara, eftersom de ska kunna hyras och under 

sin livstid befinna sig på ett antal olika platser. Samtliga resurserna är alltså mobila men 

däremot har verksamhet B både enkla och komplexa resurser, vilket medför olika aspekter 

att ta hänsyn till. De enkla resurserna kräver ingen kontroll av underhåll men många av de 
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större, komplexa maskinerna kräver regelbundna underhåll- och kvalitetskontroller, för att 

få dem att fungera önskvärt så lång tid som möjligt. 

6.2.2 Resurshantering 
Verksamhet B har vid varje kundcenter ett lager där maskiner och utrustning som inte är 

uthyrt förvaras. Respondent 2 beskriver hur olika delar av lagret har olika egenskaper som 

gör viss typ av förvaring lämplig. Mindre maskiner som hyrs ut ofta och är dyra med 

avancerad elektronik förvaras till exempel varmt på hyllor runt omkring uthyrningsdisken, 

medan material som vägskyltar och byggställning förvaras i kalla förråd intill 

huvudbyggnaden. Varje gång något går in eller ut från lagret så lägger en människa vid 

hyrdisken in information om detta i verksamhetens IT-system, som därigenom samlar data 

om vad som finns på lagret och vad som finns ute hos kunder. En annan uppdelning som 

görs bland företagets materiella resurser är efter vilken typ av maskin det är, och vilka 

funktioner den har, förklarar respondent 2: 

 

”Våran bransch är ju uppbyggd på någonting som heter SRA-koder där man delar in 

alla maskiner efter funktion egentligen. Att den här borrmaskinen klarar att borra i 

betong så och så tjockt eller brett. Får man veta vad kunden vill göra så kan man leta 

på den SRA-koden. Och då hittar man liksom tre olika maskiner: en Hilti, en Hitachi 

och en Bosch som ser olika ut men kan utföra samma sak. Och det innebär att man 

har större möjlighet att leverera rätt maskin till kunden om inte kunden specifikt 

säger att han/hon vill ha en Hilti TP-800. Men frågar man kunden vad han/hon ska 

göra så kan man kanske tala om att en Bosch funkar lika bra, då den gör exakt 

samma sak. Det är också ett stöd för de som sitter och tar emot ordrar för att kunna 

leverera bra lösningar till kunden. Det är ju vårat mål, att kunden ska vara nöjd.” 

 

I uthyrningsverksamhet B kräver man i princip aldrig av kunderna att få veta hur länge en 

maskin skall hyras. Respondent 3 berättar att hyrestiden helt enkelt löper från 

uthyrningstidpunkten tills maskinen är returnerad, då fakturan kan skapas. Något som är 

väldigt viktigt i verksamheten är att alla landets kundcenter ska ha tillgång till samma 

utrustning, och därigenom kunna skicka resurser mellan de olika platserna. Om kontoret i en 

stad får en hyresförfrågan på en slagborrmaskin som för tillfället inte finns på det 

kundcentrets lager så ska en sådan slagborrmaskin kunna tas in från ett annat kundcenter på 

ett smidigt sätt, så att uthyrningen kan genomföras. Det viktiga är att kunna erbjuda kunden 

det han/hon vill ha. Om kunden bedömer att det blir för lång väntetid så är det dennes 

beslut, och inte uthyrningsföretagets, tydliggör respondent 3. Vid varje retur görs en kontroll 

för att se huruvida det som hyrts ut kommer tillbaka i samma skick eller antal. Om allt på en 

maskin verkar fungera som det ska så rengörs den innan den ställs tillbaka på hyllan och förs 

in som ledig i systemet. Om något är trasigt eller behöver reparation registreras detta och det 

som behöver åtgärder får det. Respondent 3 berättar att det inte är ovanligt att utrustning 

som elkablar ofta försvinner under uthyrningar. Det kan handla om att en kund hyr hundra 

meter kabel och lämnar tillbaka 60. Detta upptäcks vid returkontrollen och de 60 metrarna 

som lämnats igen förs in i systemet medan de saknade 40 metrarna debiteras på kunden. Det 
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har också hänt att en kund hyrt helt ny byggställning och efter några veckor försökt lämna 

tillbaka en gammal använd ställning, vilket också upptäcks i mottagningskontrollen.  

6.2.3 Resursrelaterad informationshantering 
I det IT-system som används inom verksamhet B representeras i princip allt som 

överhuvudtaget finns och händer i verksamheten. Detta tydliggör både respondent 2 och 3, 

när de beskriver hur man i detta system håller reda på kunder, uthyrningar, priser, lager, 

användningsdata, personaladministration och fakturering, bland annat. Varje maskin som 

finns att tillgå fysiskt finns också inlagd i detta resurshanteringssystem, med information om 

exempelvis uthyrningsstatus och användning. Så fort en resurs hyrs ut så lägger en anställd 

in uthyrd-status för resursen i systemet, och när den returneras och har genomgått 

mottagningskontrollen får den antingen reparations-status eller redo-för-uthyrning-status, 

beroende på vad som bedöms. Alla maskiner som inte består av många olika delar har ett 

serienummer och ett individnummer. Serienumret som också finns i form av en streckkod är 

samma för alla maskiner av samma typ och märke, medan individnumret skiljer på vilken av 

dessa maskinindivider det handlar om, förklarar respondent 3. Verksamhet B har nyttjat 

individmärkning under en lång tid och streckkods-tekniken är ytterligare ett sätt att 

effektivisera den processen. Respondent 3 förklarar hur streckkods-tekniken blivit ett stort 

steg framåt då den både är tidseffektivare och säkrare än den manuella inmatningen som 

man tidigare var tvungen att göra. Respondent 2 förklarar vid ett tillfälle hur 

streckkodslösningar är ett billigt och effektivt sätt att arbeta och att de på verksamhet B inte 

kan se någon annan teknik som är ekonomiskt försvarbar gentemot vad man får ut. Tekniken 

övertygar och är bra men då streckkoden räcker för att ge personalen information om 

resursen ser de ingen vinning i att införa t.ex. RFID i verksamheten. Information om 

maskinerna förvaras sen i en databas som är gemensam för samtliga kundcenter i hela 

Sverige. Vid slagning på ett serienummer och ett individnummer kan man se nästintill allt 

om den maskinen. Man kan se när den köptes in, vilka kunder som har hyrt den i vilken 

ordning, när den har reparerats och med vilka reservdelar och hur mycket den har använts. 

Denna möjlighet till uppföljning ser respondent 2 som väldigt viktig för att kunna utveckla 

och förbättra verksamheten över tiden: 

 

”Vi har ju full koll på vilka maskiner vi haft ute, till vilka kunder, hur mycket och 

vilket pris de har betalat under dessa tolv år, om vi nu har någon maskin som varit 

kvar i tolv år. Det är uppföljningen på att vi hyr ut dem, för vi använder någonting 

som vi kallar nyttjandegrad. Då ser man en nivå på hur mycket maskinen har 

utnyttjats under sin period på Verksamhet B. Och överstiger den inte den 

nyttjandegraden vi satt upp så byter vi ut den eller flyttar bort den.” 

 

Något annat som är viktigt för informationssystemet inom verksamhet B är som tidigare 

nämnt att varje kundcenter ska ha tillgång till samma resursdatabas. I situationer då det 

kommer in kundförfrågningar på produkter som inte finns på det aktuella kundcentret så ska 

anställda där själva kunna slå upp hur många av den produkten andra kundcenter har inne. 

Därigenom behöver personen ifråga inte ringa runt och fråga varje annat kundcenter om 

produkten finns inne, utan kan istället ringa det kundcenter som faktiskt har den och be om 
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att få den levererad för uthyrning. Detta är en av många verksamhetseffektiviseringar som 

möjliggjorts av informationssystemet, menar respondent 3. Förutom streckkoden som hör 

till varje maskin så använder man sig av kodremsor, som är remsor liknande de som sätts på 

incheckade resväskor vid flygningar. Dessa skrivs ut och fästs på maskiner så fort de 

returnerats och tas bort när de hyrs ut nästa gång. Respondent 2 förklarar remsornas 

funktion som följer:  

 

Så fort vi gör mottagningar på maskiner så skrivs det ut och sätts på nya sådana här 

taggar. Då vet man vart den har varit senast och om det ligger en arbetsorder på 

den. Man kan ta in den och se att den här verkar trasig och måste repareras. Allting 

görs via en mottagningskontroll där man ser om allt är helt och okej. Om någonting 

är trasigt så får man också ett reparationsnummer så när den går över på 

verkstaden så ser de vilken arbetsorder som hör till och kan ta upp den på datorn. I 

samband med reparationen knappar man in den tid det tog och vilka reservdelar 

som har använts.  

 

I IT-systemet finns alla tidigare kunder som någon gång hyrt något, och dessutom har man 

tillgång till registrerade företags faktureringsuppgifter via databaser. När en uthyrning sker 

skapas en uthyrningsorder som kopplar samman kunden med maskinen eller maskinerna i 

systemet, och i den uthyrningsordern finns all nödvändig information. Respondent 2 pekar 

ut många områden på vilka IT-systemet gör enorm nytta, men poängterar samtidigt vikten 

av att de människor som matar in information i systemet alltid gör detta på rätt sätt. Det är 

till exempel väldigt viktigt att antalet av en viss maskin som står i systemet stämmer med 

verkligheten, då hela poängen med till exempel lagerregistret annars uteblir. Detta ställer 

krav på de anställda som på olika sätt har att göra med systemet, och utgör därigenom ett 

argument för att göra informationssystemen så lättanvända och användarvänliga som 

möjligt. Respondent 2 berättar om hur stora delar av verksamhetsidén bygger på att kunder 

är ärliga. Detta gäller för viss utrustning, som byggställning och material som inte kan 

märkas med individnummer av olika anledningar. Det är till exempel svårt att märka 

material som på byggplatser regelbundet dränks i betong på bra sätt, och exemplet från 

delkapitlet ovan då en kund försökte byta ny utrustning mot gammal använd, visar också på 

situationer då det kan bli fel. Dock har man på vissa större och dyrare maskiner tagit hänsyn 

till detta problem och märkt dem med GPS-sändare, som dels kan avslöja var maskinen 

befinner sig, men också hur mycket den faktiskt används. Respondent 2 berättar: 

 

”Det är ju primärt de lite större maskinerna, som kranar och liftar. Där har vi någon 

typ av GPS-system som talar om varje gång de startar och stannar. Vi hyr ut per 

byggdag egentligen men kunden kan ju köra 24 timmar om dygnet. Då bör vi nästan 

ta timtaxa på den. En byggdag är egentligen åtta timmar, sen kan ju kunden säga att 

man vill köra tvåskift eller treskift. Då är dom ju ärliga och talar om det i alla fall, 

och blir debiterade efter det. Det nöts ju helt klart mer på maskinen om den körs 24 

timmar om dygnet istället för åtta.” 
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Både respondent 2 och 3 är överlag nöjda med IT-systemet i verksamheten, men samtidigt 

väl medvetna om att dess förtjänstfullhet är beroende av att människorna faktiskt hanterar 

det på rätt sätt.  

6.3 Bibliotek 

Under följande rubrik presenteras det som vi genom fallstudien och genomförd intervju sett i 

verksamhet C. Det är ett större bibliotek där man nyligen genomfört en förändring gällande 

hantering av resurser. Vi delar också nedan upp resultatet mellan det som kan kopplas till 

resurser, resurshantering och resursrelaterad informationshantering. Den vi har pratat med 

inom verksamhet C är enhetschef för webb och IT och har varit en av de drivande personerna 

bakom den nyligen införda RFID-tekniken på biblioteket. I kapitlet kommer personen att 

kallas respondent 4.  

6.3.1 Resurser 
Biblioteket i huvudkommunen och bibliotek från de fem närliggande kommunerna har som 

beskrivits ovan ett gemensamt samarbete sedan 2002. Det medför att alla biblioteken har 

över en miljon böcker till sitt förfogande som genom ett fritt flöde kan beställas från vilket 

bibliotek som helst. Utöver böcker har biblioteket i frågan även annan media till utlåning 

som DVD-filmer, CD-skivor, tv-spel, ljudböcker och språkkurser som biblioteken själva 

ansvarar för. Respondent 4 påpekar att det finns andra bibliotek som lånar ut andra typer av 

resurser men biblioteket i fråga håller sig till denna typ av media för utlåning. Vidare så är en 

av förutsättningarna att samtliga bibliotekets resurser är mobila och materiella för att 

biblioteket överhuvudtaget ska fungera. Samtliga resurserna är likaväl enkla då det handlar 

om böcker, CD-skivor etc. 

6.3.2 Resurshantering 
De materiella resurser som har identifierats ovan för verksamhet C finns i bibliotekets 

lokaler när de inte är utlånade eller behandlas vid tillbakalämning. Respondent 4 beskriver 

grundligt hur hanteringen av resurser har förändrats i takt med utvecklingen av ny teknik 

kommit och hur arbetsprocessen förändrats för personalen. I början arbetade man analogt 

med bokkort och där låntagarens namn och lånetid antecknades av personalen på papper för 

att sparas i lådor. Vid varje utlånings- och återlämningstillfälle var personalen tvungen att 

göra en manuell inmatning, vilket var en tidskrävande process, menar respondent 4. Vidare 

fortsätter respondent 4 att beskriva hur man under en kort period använde vad som kallades 

kamerautlåning som gick ut på att boken tillsammans med lånekortet fotograferades vilket 

sedan kunde gås igenom om en bok saknades på utsatt tid. Det var fortfarande en 

tidskrävande process som krävde att personalen ständigt var närvarande vid utlåning och 

återlämning av en bok. Den första digitaliseringen som infördes på biblioteken var i början 

av nittio-talet när man köpte in ett datasystem och streckkodsmärkte varje bok och lånekort. 

Denna utveckling var ett stort steg framåt och biblioteken kunde så småningom börja med 

självbetjäning vid utlån och återlämning. Respondent 4 menar att denna typ av system 

fortfarande är väldigt vanlig hos bibliotek men att en växande trend, särskilt bland 

folkbiblioteken, är att man övergår till RFID-teknik. Biblioteket som vi undersökt började 

2011 RFID-märka sina böcker för att ytterligare möjliggöra nya sätt att arbeta mer effektivt. 
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Att utveckla självbetjäningen för låntagarna, är enligt respondent 4 något som man verkligen 

försökt jobba mot och även om det inte är RFID-tekniken i sig som är en förutsättning för att 

den ska fungera anser respondent 4 att den nya tekniken har otroligt mycket större 

utvecklingsmöjligheter än streckkoden. Respondent 4 ger följande beskrivning om hur 

personalen förr alltid var tvungen att sitta vid disken vid utlåning och återlämning: 

 

”Ja, det var ju så, det var ju någon som lämnade ut den till dig eller såg till att den 

blev utlånad. Nu är det ju väldigt självgående Vi kan öppna dörrarna och så sköter 

sig mycket av sig själv helt enkelt.” 

  

Respondent 4 berättar dock att samtidigt som man började implementera RFID-tekniken 

satsade man på att utveckla självbetjäningsstationerna och därför kan man inte utvärdera 

siffror om hur mycket bättre det blivit sedan införande av RFID. Det är trots det mycket 

enklare att lägga en eller flera böcker på en platta istället för att med en ljuspenna läsa av 

streckkoderna på samtliga. Den slutgiltiga uppfattningen är ändå, menar respondent 4, att 

besökarna gör mycket mer själva nu än tidigare. Det medför en mängd fördelar då man med 

denna mer rationella hanteringen av resurserna frigör många arbetstimmar som kan läggas 

på annan viktig verksamhet som att ge boktips till besökarna eller att besöka förskolor och 

gruppboenden för att främja läsandet. På mindre bibliotek, där man kanske är en eller två i 

personalen, blir detta nya sätt att arbeta en otroligt stor skillnad från tidigare. Respondent 4 

säger följande angående den nya tekniken och hur den upplevs: 
 

Men nog tycker jag att det är skillnad: det är effektivare, snabbare och när besökarna 

lärt sig. Det är ju som med allting. Första gången de kommer. ”– Oj! Det här är nytt, 

vad ska vi göra nu, det här är svårt.”. Men alltså, upplevelsen är ändå att när man 

väl fattat, när man gjort det första gången, så är det en enkel teknik. 
 
En annan möjlighet kring resurshantering man sett med RFID menar respondent 4 är hur 

den nya tekniken medför nya möjligheter som t.ex. inventering och kontroll av komplett 

material. Med nya hyllavläsare med RFID-antenner kan man genom att föra den längs 

hyllorna utifrån vad man programmerat den att göra se på displayen vilka böcker som står i 

hyllan eller kanske vilken som står fel. Respondent 4 menar dock att läsarna idag inte riktigt 

uppfyller kraven helt men tror och hoppas att hyllavläsarna i framtiden kommer att fungera 

mer tillfredsställande. Ett annat bevis på mer rationell hantering av resurser är möjligheten 

att se huruvida en återlämnad resurs saknar vissa delar. Respondent 4 tar ett exempel på en 

ljudbok som består av fyra skivor där varje skiva är märkt med ett RFID-chip. Om det vid 

återlämningstillfället skulle saknas en skiva säger självbetjäningsstationen ifrån och 

materialet kan inte lämnas tillbaka. Förr var personalen tvungen att kontrollera varje 

återlämnad resurs som innehöll flera delar om den var komplett. Det finns dock, påpekar 

respondent 4, även efter införandet av RFID fortfarande en mängd sysslor på biblioteket som 

inte påverkats av den nya tekniken. Böckerna ska fortfarande upp på hyllorna efter 

tillbakalämningen och i samma process undersöker personalen böckernas skick. Respondent 
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4 pekar på att det alltid finns ett visst svinn och slitage på böckerna men det är faktorer man 

aldrig kommer undan oavsett vilken teknik eller system man använder.  

6.3.3 Resursrelaterad informationshantering 
På det biblioteket vi undersökt i vår fallstudie är det informationsflöde som syftar till att 

stödja hantering av existerande materiella resurser i princip helt digitalt. Respondent 4 var 

en av de drivande faktorerna bakom införandet av RFID-teknik för biblioteket och pratar i 

början av intervjun om hur man i början av millenniumskiftet ingick ett samarbete med 

närliggande kommuner av ekonomiska men också kvalitetsmässiga skäl. En av de punkter 

som man framför allt samarbetar inom är frågor kring tekniken, menar respondent 4. Ett 

gemensamt biblioteksdatasystem och låntagarregister ger stora fördelar för alla och efter det 

nya införandet av RFID-teknik har man ett nytt sätt att representera resurser virtuellt 

jämfört med tidigare. Varje resurs som biblioteket förfogar över har blivit märkt med en 

RFID-tagg som man sedan länkat över information från streckkoden. Det unika numret för 

varje resurs är sedan kopplad till en databas med ytterligare information. Respondent 4 är 

dock tydlig med att beskriva att det är ett aktivt val att lägga all annan information i 

databasen då det finns mest att vinna på det. Så här säger respondent 4 angående detta: 
 

”Ja, sen finns det ju plats för annan information på chipet, alltså större lagringsyta 

som jag förstår. Jag vet inte hur man jobbar inom andra branscher men det är på det 

här sättet som vi jobbar. Det är ju så alla bibliotek gör. Man har bedömt att det är 

smartast att ha informationen i databasen då man har mer att vinna på det. Här 

räcker det att man har en unik identifikation. Det räcker.” 

 

Det är egentligen bara numret som är unikt för RFID-taggen så på så sätt menar respondent 

4 att den inte skiljer sig så mycket från streckkoden, dock finns det en rad andra möjligheter 

och fördelar med RFID-märkning som inte finns med streckkodsystem. Respondent 4 

fortsätter sedan och berättar att det var en dyr och tidskrävande process då varje resurs var 

tvungen att bli länkad till den specifika information som är kopplad till den och att det tog 

större delen av 2011 och 2012 att göra klart detta. Det finns en del böcker kvar i magasinet 

som är olänkade och respondent 4 medger att de inte helt släppt streckkoderna än. Det är 

dock målet och visionen att ha ett enda system och där RFID är den teknik som det är 

uppbyggt på. I databasen där informationen är lagrad håller man reda på information om 

själva boken som titel, ISBN-nummer, sidantal och klassifikation. Den innehåller även 

information om vilket bibliotek resursen är hemmahörande i ursprungligen, hur många 

exemplar det finns, alltså egentligen samma information som tidigare, förklarar respondent 

4. Vidare förklarar denne hur det även finns ett låntagarregister parallellt med bokregistret 

där information om varje låntagare finns. Än har biblioteket inte infört RFID-teknik på 

lånekorten utan fortsätter med streckkoder då man enligt respondent 4 inte kan se någon 

riktigt poäng med det. Respondent 4 beskriver att det än så länge fungerar lika bra med 

streckkoder på lånekortet men att det kanske ändras i framtiden. Vad som sedan händer när 

en besökare lånar en bok eller andra resurser är att de kopplas samman med låntagaren så 

biblioteksdatasystemet kan hålla reda på vem som lånat vad. Respondent 4 menar att 

integritetsfrågan är otroligt viktig och säger så här angående kopplingen: 
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”Det är ju också viktigt att den bryts. Det finns lagstadgat att man inte får spara 

information om dina lån. Det är en integritetsfråga. Vi ska inte kunna spåra eller 

göra en sammanställning om vad du lånat eller lämna ut till någon som skulle vilja 

ha det, det ska inte finnas. Så kopplingen ska försvinna i samband med att du lämnar 

tillbaka boken.” 

 

Respondent 4 fortsätter att prata om vikten av frihet och hur bibliotek brukar se som en 

garant för ett demokratiskt samhälle. Att kopplingen bryts och att inga register över 

lånehistorik ska finnas för att sammanställa vad en person har läst är enligt respondent 4 en 

viktig aspekt. I grund och botten är man otroligt nöjda med hur RFID-implementationen gått 

till även om det finns vissa förhoppningar eller förväntningar på tekniken som inte infriats 

medger respondent 4. Tekniken kan strula lite ibland när chippen sitter tät inpå varandra i 

till exempel en ljudbok och hyllavläsarna som de fått ta del av fungerar inte perfekt ännu. 

Däremot är respondent 4 positiv inför RFID och säger bland annat så här gällande teknikens 

brister: 
 

”Inte riktigt en nackdel men snarare en förväntning som inte infriades. Men rent 

streckkod jämfört med RFID. Så…ja, där kan jag inte se något. Jag tycker att det 

känns väldigt mycket bättre.” 
 
Man har även planer inför framtiden just därför att tekniken har så många möjligheter, säger 

respondent 4. I stora universitets- eller forskningsbibliotek finns det möjlighet att sätta upp 

bågar vilket medför möjligheten till att göra flödesscheman över hur böckerna rör sig inom 

huset eller intelligenta hyllor som själva kan känna av vilka böcker som står i hyllan. 

Respondent 4 avslutar med att säga att tekniken finns och i takt med att den blir bättre och 

billigare kan det mycket väl vara framtida investeringar. 

6.4 Jämförande analys 

Utifrån de resultat av fallstudierna som presenterats i styckena ovan så går det att göra 

jämförelser mellan de olika verksamheterna. Det finns vissa likheter, men också många 

skillnader. När det handlar om resurser så är en tydlig skillnad att biblioteksverksamheten i 

princip bara har en resurstyp, som är böcker. Till den kategorin räknar vi i det här fallet 

också filmer och tv-spel samt övrig media som kan lånas. Både tält- och maskinuthyrningen 

har mer varierande resurstyper, där maskinuthyrningen är allra mest varierad. Vad som 

gäller för samtliga tre verksamheter är att dess materiella resurser är mobila och under sina 

livstider besöker många olika platser och kunder. Alla tre verksamheter förfogar alltså över 

resurser som kan klassificeras som mobila och enkla. Endast verksamhet B hyr även ut 

mobila och komplexa resurser vilket kräver större krav på GPS-funktioner och kontinuerliga 

underhållskontroller. Tältuthyrningsverksamheten är den som till antalet som har absolut 

minst materiella resurser. Avståndet är långt upp till maskinuthyrningen och biblioteket, 

som har flest i och med en dryg miljon böcker.  

 Beträffande resurshantering i de tre verksamheterna så är en tydlig skillnad att hyr- eller 

låntagaren i maskin- och biblioteksfallen ska kunna hyra/låna och returnera resurser på 
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olika ställen. På maskinuthyrningen ska kunden kunna hyra på ett kundcenter och lämna 

tillbaka på ett annat. Detsamma gäller för bibliotek på olika orter inom kommunen där 

verksamheten bedrivs. Resurser skickas också mellan olika utlämningsställen i de två 

verksamheterna, medan tältuthyrningen som bara har ett kontor och lager inte har det 

behovet överhuvudtaget. I maskinuthyrningsverksamheten behöver många av resurserna 

underhåll på ett helt annat sätt än delarna till ett tält eller en bok, vilket också utgör en viktig 

skillnad. Den mer avancerade mekaniken behöver ses över med jämna mellanrum för att 

säkerställa önskvärd kvalitet. I tältsammanhanget kan det handla om att upptäcka en böjd 

takbalk som vid behov skickas på lagning och böcker med utrivna sidor eller nedblötta blad 

bör inte vara speciellt vanligt förekommande. På biblioteket finns det alltid en tidpunkt för 

när boken ska lämnas tillbaka, och även på tältföretaget är det vanligast att kund och säljare 

kommer överens om en hyrtid. Denna gräns finns inte vid maskinuthyrningen, där tiden 

börjar räknas vid uthyrning och löper tills resursen lämnas tillbaka.  

 När det gäller IT-stödet för resurshantering så finns det stora skillnader mellan de tre 

verksamheterna. Som nämnts tidigare så använder tältföretaget knappt någon IT 

överhuvudtaget för resurshantering. I maskinuthyrningsföretaget har man ett omfattande 

IT-system som innefattar all möjlig information som behövs för att bedriva verksamheten. 

Man har märkning med streckkod och serienummer på alla resurstyper och även 

individnummer på resurser som består av en enda del. Med streckkoderna kan man se 

information om resurser i IT-systemets databaser. Även biblioteket använder omfattande IT-

system som används av flera olika bibliotek inom kommunen och i närliggande sådana. Man 

tillämpar också modern teknik för RFID-märkning av samtliga resurser, vilket man menar 

möjliggör användarvänlig och lättförståelig självbetjäning där låntagarna själva sköter all 

låning och tillbakalämning. Självbetjäning tillämpas varken på maskin- eller tältuthyrningen 

inom vilka anställda människor hanterar uthyrning. Slutligen så ligger resursinformationen 

inom både maskinuthyrningen och biblioteket i databaser, medan den inom tältuthyrningen 

finns i pärmar, kalendrar, kartor och anställdas minnen.  

7. Diskussion 

I den här delen av texten kommer vi att koppla de resultat som fallstudien genererat och 

relatera dem till den forskningslitteratur som presenterades i kapitel 2 och 3. Detta görs för 

att undersöka hur resursrelaterad informationshantering faktiskt tar form i 

uthyrningsverksamheter och dessutom för att kartlägga vilka typer av IT-stöd som är mest 

aktuella i dessa verksamheter.  

7.1 Resursrelaterad informationshantering 

I biblioteks- och maskinuthyrningsverksamheterna har vi sett viktiga nätverksprocesser som 

i hög grad stöds av befintliga IT-system. I det förstnämnda fallet kan nätverk identifieras i 

och med att bibliotek finns på flera olika orter inom en kommun och runtomkring, samt att 

maskinuthyrningen finns i nationell utsträckning med flera olika kundcenter. I båda dessa 

fall förfogar alla delar av nätverket över samma resurser, vilket i sin tur ställer krav på 

logistiklösningar och samarbetande uthyrningssystem. Också i tältverksamheten existerar 
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uthyrningsprocesser och även logistikprocesser, som hanterar flödet av materiella resurser. 

Att nätverksprocesser inte finns på samma sätt i det fallet har troligtvis att göra med 

företagets storlek och dess enda kontor på vilket verksamheten styrs. Det finns helt enkelt 

inget behov av nätverkslösningar på samma sätt som i övriga två verksamheter. Det vi här 

har sett kan jämföras med Fink och Reiners (2006) tre kärnprocesser nätverk, uthyrning och 

logistik, som identifierats i biluthyrningsverksamheter. För två av de verksamheter som är 

med i fallstudien kan man se på kunderna som tillhörande två olika grupper. Dessa är dels 

företagskunder och dels privatpersoner och de verksamheter det handlar om är tält- och 

maskinuthyrningen. Det finns väldigt många företagskunder som hyr resurser ofta och till 

rabatterade priser i dessa verksamheter, men det är också möjligt för privatpersoner att hyra 

till ordinarie pris. I biblioteket har vi inte sett detta på samma sätt, eftersom boklånande inte 

kostar något. Dessa kundkategorier till uthyrningsverksamheter beskrivs av Gans & Savin 

(2007) samt Geraghty & Johnson (1997).  

 I alla verksamheterna har vi sett att resurserna som hyrs ut är uteslutande mobila, men 

att komplexiteten är varierande. För böckerna i biblioteket behövs information om var de 

befinner sig, oavsett om det handlar om vilken låntagare som har boken eller var i 

bibliotekshyllorna den står. I tältuthyrningen är resurserna enkla, och man behöver veta hos 

vilken kund resurser befinner sig alternativt var på lagret de finns. Maskinerna inom 

verksamhet B behöver också kunna spåras till kunder eller på lagret, men där behövs också 

regelbunden information om huruvida de fungerar som de ska, i och med att avancerad 

mekanik gör dem komplexa. Vi ser att information om resursernas tillstånd idag genereras 

genom kvalitetskontroller utförda av människor. Med ytterligare digitalisering av det 

resurshanterande informationsflödet kan vi se att maskinerna på ubikvitär IT-nivå själva 

skulle kunna veta huruvida de behöver repareras. Ouertani et al. (2008) pekar på detta som 

en av de viktigaste effektiviserande möjligheterna när det gäller komplexa materiella 

resurser, oavsett om de är mobila, som i det här fallet, eller fasta.  

 Var och en av de tre verksamheterna har ett eller flera flöden av materiella resurser samt 

ett eller flera flöden av information om dessa resurser. Det som skiljer verksamheternas 

informationsflöden åt är graden av digitalisering, då tältuthyrningen inte har någon alls, 

maskinuthyrningen har ett IT-system med streckkodsteknik som identifikationsteknologi, 

och biblioteket har ett IT-system med RFID-identiteter på varje bok. Det vi har kunnat se 

utifrån den här studien är att högre grad av digitalisering i informationsflödet bland annat 

leder till ett minskat personberoende i verksamheterna. Det kan exemplifieras med 

tältuthyrningsföretaget, som sätts på prov varje gång logistikansvarige är sjuk eller på 

semester och därför inte kan närvara på arbetsplatsen. En maskinuthyrningsverksamhet 

utan streckkoder är på många sätt beroende av att personen som matar in en maskins 

serienummer inte trycker på fel knappar och biblioteket är i princip oberoende av de 

anställda när det handlar om utlåning- och returprocesser. De samband vi här diskuterar kan 

i viss grad styrkas av Welbourne et al. (2009) och Normann (2001) som dels skriver om 

verksamheters två grundläggande flöden och dessutom pekar på hur det 

informationsbaserade kan anpassas och effektiviseras med hjälp av IT.  

Det respondenterna på maskinuthyrningen pekar ut som den största felkällan i 

verksamhetens IT-system är just mänskliga inmatningar som blir fel. Detta tycker vi oss se 
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att biblioteket försökt gå ifrån genom hög automatisering av informationsflödet i 

verksamheten och genom RFID-avläsning för utlåning och tillbakalämning. Att ha lämplig 

information om de materiella resurserna har många fördelar. Ouertani et al. (2008) 

framhäver att detta möjliggör för beslutsfattare att ta uteslutande bra resursrelaterade 

beslut, som baseras på realtidsinformation. Inom tältuthyrningen har vi sett att detta är en 

relativt långsam process, då säljare som tillfrågas om ett tält tvingas kontakta den 

logistikansvarige på firman, alternativt gå till dennes kontor och bläddra i en kalender på 

skrivbordet för att kunna fatta ett välgrundat beslut om uthyrning i det fallet. På 

maskinuthyrningen kan en slagning i IT-systemets databas vara allt som behövs som 

underlag för detta beslut, och detsamma gäller för biblioteket, trots att lånaren själv ofta 

sköter slagningen i den kontexten. Återigen kommer vi in på det minskade personberoende 

som verksamheter kan uppnå med högre grad av digitalisering i informationsflöden. En 

förklaring till detta samband skulle kunna vara det Lampe et al. (2006) pekar ut som 

identifikationsteknikers skapande av kopplingar mellan fysiska och virtuella flöden, då dessa 

kopplingar tidigare i många fall skapats av mänsklig inmatning av information. Denna 

mänskliga inmatning betraktas av författarna som riskfylld.   

7.2 IT-stöd för resursrelaterad informationshantering 

I delkapitlet ovan började vi i liten skala diskutera hur IT på olika sätt kan stödja 

resursrelaterad informationshantering i de olika uthyrningsverksamheterna. De tre 

verksamheterna som vi studerat passar bra in på de olika faser som diskuterades i början av 

uppsatsen. I både forskningslitteratur och fallstudien har vi identifierat ett slags skala på 

vilken man kan sätta in organisationers grad av digitalisering för resursrelaterad 

informationshantering. Tältuthyrningen i det här fallet har väldigt låg eller ingen grad av 

digitalisering, trots att respondenten vi talat med har bilder av hur viss digitalisering skulle 

kunna hjälpa verksamheten. Befintligt IT-stöd hittar vi först i den andra och tredje fasen, där 

maskinuthyrningen och biblioteket befinner sig. I de verksamheterna finns allomfattande IT-

system som hanterar såväl materiella resurser som andra verksamhetskritiska områden. Det 

som skiljer maskinuthyrningen från biblioteket och gör att biblioteket klassificeras in i den 

tredje digitaliseringsfasen är att man gått från streckkodsteknologi till att använda RFID-

identifiering, medan maskinuthyrningen fortfarande använder serienummer och 

streckkoder.  Även om RFID-taggarna på böckerna i princip fungerar som bokens identitet 

på samma sätt som en streckkod för maskiner så finns det större 

verksamhetsutvecklingspotential för RFID-tekniken, bland annat med förtjänster som 

samtidig läsning av flera olika objekt och möjlighet att ändra information som finns på 

taggen (Ning et al., 2008). Det vi övergripande kunnat se genom att reflektera över 

skillnader mellan verksamheterna ordnade efter graden av digitaliserade informationsflöden 

är att rutiner som tidigare varit manuella blir alltmer automatiserade. Där utgör bibliotekets 

ut- och återlämningssystem det kanske bästa exemplet där fullständig självbetjäning idag 

råder. Också dess nya inventeringsmöjligheter är exempel på denna automatisering, då 

RFID-läsare kan monteras i bokhyllor alternativt dras förbi dem och därefter tala om vilka 

böcker som står där.  
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 Några av fördelarna med streckkodstekniken som används på maskinuthyrningen är 

enligt Thorne et al. (2006) att etiketterna som används är väldigt billiga och kan fästas på i 

princip vad som helst. På maskiner som ofta används i tuffa förhållanden, både väder- och 

användningsmässigt, kan det vara förtjänstfullt att ha billig märkning. Några nackdelar med 

tekniken skulle dock kunna vara att den är optisk, vilket gör att en streckkod är svår att läsa 

av om den exempelvis är täckt av cement eller fet olja. Informationen som streckkoden bär 

på kan aldrig heller ändras utan att en ny streckkod skrivs ut. För att adressera detta problem 

använder sig maskinuthyrningen som nämnts av samma typ av remsor som fästs på 

resväskor, bärandes på tillfällig information. Med RFID-märkning, som biblioteket 

tillämpar, skulle många av svagheterna hos streckkodstekniken kunna undvikas. Vi har som 

nämnts också sett hur komplexa resurser inom maskinuthyrningen skulle kunna utrustas 

med aktiva RFID-taggar med integrerade sensorer, som på olika sätt kan upptäcka när något 

är trasigt eller om underhåll behövs för maskinen. Redan idag används GPS-teknik för att 

spåra stora och dyra maskiner, och detta skulle kunna vara ett steg att ta även kring mindre 

maskiner. Från de reflektionerna kan paralleller dras till områdena ubikvitär datorisering 

och sakernas internet, där man undersöker hur IT skulle kunna designas för att försvinna i 

bakgrunden, och inte nödvändigtvis behöva uppfattas av människor (Jonsson, 2010; 

Lyytinen & Yoo, 2002).  

 I biblioteksverksamheten har vi tydligt skådat flera sätt som IT i form av RFID-teknik och 

verksamhetsstödjande informationssystem har bidragit till att främja verksamheten i önskad 

riktning. Med de passiva taggarna i varje bok så finns det som nämnts stor potential för att 

utföra snabb inventering av lokalerna. Detta fungerar tack vare RFID-teknikens möjlighet till 

samtidig avläsning och avläsning utan visuell kontakt (Ning et al., 2008). Utvecklandet av 

RFID-baserad självbetjäning för bibliotekets besökare har också tagit bort många av de 

arbetsuppgifter som tidigare sköttes av bibliotekarier, och således möjliggjort för dem att 

syssla med annat på jobbet, som rekommendation av boktitlar eller läsfrämjande 

föreläsningar ute på kommunens grundskolor. Även om tältuthyrningsverksamheten i 

dagsläget inte tillämpar någon form av IT-lösning för resurshantering så ser både 

respondenten på firman och vi att man skulle ha stor nytta av samma typ av system som 

maskinuthyrningsverksamheten använder. Genom elektronisk lagerhantering skulle stora 

mängder tid kunna sparas som för tillfället går åt till att manuellt lokalisera resurser. Idealet 

för verksamheten ser vi skulle vara RFID-taggar på tältdelar och läsare monterade på olika 

platser, som exempelvis inpassering till lagret eller vid skåpbilsdörrar och pallställ. Med 

virtuella informationsmässiga representationer för resurser i det fysiska produktflödet skulle 

många av administrationssysslorna i verksamheten försvinna helt. I den typen av 

resurshanterande IT-system kan dessutom flera andra aktivitetsområden integreras, som 

görs på maskinuthyrningen.  

8. Slutsatser 

Vårt syfte med uppsatsen var att skapa en bild av hur resursrelaterad informationshantering 

av mobila resurser tar form i uthyrningsverksamheter och vilka utmaningar och möjligheter 

som är kopplade till denna resurshantering. De forskningsfrågor som studien är uppbyggd 
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kring är: ”Hur sker resursrelaterad informationshantering av mobila, materiella resurser i 

uthyrningsverksamheter?” och ”Hur kan informationsteknologi stödja denna 

resursrelaterade informationshantering?”. Som sammanfattande svar på den första frågan så 

kan vi konstatera att resursrelaterad informationshantering i uthyrningsverksamheter sker 

på olika sätt beroende på resursernas grad av komplexitet samt vilket stadie av digitalisering 

verksamhetens informationsflöden befinner sig i. Alla resurser i dessa verksamheter har vi 

klassat som mobila, och de flesta är enkla. För dessa resurser behövs främst information om 

var de befinner sig vid olika tidpunkter, men i en av verksamheterna har också komplexa 

resurser identifierats. För dem behövs förutom platsinformation också tillståndsinformation. 

All denna samlade information kan finnas på olika platser beroende på hur digitaliserat 

informationsflödet är. I moderna och i hög grad digitaliserade resurshanteringssystem så 

finns informationen i centrala databaser, medan ej digitaliserade informationsflöden består 

av människors manuella anteckningar och minnen.  

 Som sammanfattat svar på den andra frågan så har vi sett verksamhetsövergripande IT-

system och identifikationsteknologier som de klart viktigaste IT-stöden för resursrelaterad 

informationshantering. I uthyrningsverksamheter är det vanligt att system för exempelvis 

lagerhantering, fakturering, löneadministration och bokningar är sammankopplade till ett 

stort centralt IT-system, och det är detta IT-system som utgör och hanterar verksamhetens 

virtuella informationsflöde. Identifikationstekniker för märkning av resurser och bärare av 

viss information kan göra nytta genom att skapa en koppling mellan detta virtuella flöde och 

verksamhetens fysiska resursflöden. De tekniker för detta som vi sett i studien är streckkods- 

och RFID-teknik, och där har vi sett att båda bidrar med ungefär samma stöd för 

verksamheten. Skillnaden är att RFID-tekniken har potential att vara snabbare, mer exakt 

och mer fullständig än streckkodsteknik med avseende på informationshantering. I takt med 

att uthyrningsverksamheter går mot ökad digitalisering av existerande informationsflöden 

har vi bland annat sett att anställdas roller förändras och att verksamheterna successivt blir 

mindre personberoende. Vi ser också att tidigare manuella resurshanterande aktiviteter blir 

mer och mer automatiserade, vilket effektiviserar verksamheten och låter personer utföra 

andra sysslor. Vi anser att studien har kunnat bidra med viktig förståelse på området 

resursrelaterad informationshantering med uthyrningsverksamheter som kontext och med 

fokus på användning av informationsteknologi.  

De slutsatser vi presenterar kommer dock med vissa begränsningar då vi nästan 

uteslutande undersökt fall där uthyrningsverksamheternas resurser är enkla. Vi tror således 

att det kan finnas ett behov av att studera verksamheter med mer komplexa resurser, där 

underhållsfrågor är viktiga. Vidare förslag på forskning kring ämnet är studier i vilka man 

undersöker genomförbarhetsgraden med införande av den typen av IT-system för 

resurshantering vi studerat. Vi har tagit lite hänsyn till faktorer som 

implementationskostnader och investeringsvärde, vilket vore intressant att undersöka. Även 

studier kring konsekvenser av anställdas förändrade roller i verksamheterna vore intressant, 

då man kan se i vilken riktning rationalisering av resurshanterande aktiviteter kan föra 

övriga delar av organisationer.  
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Intervjuguide biblioteksverksamhet 

Presentation av oss 
Malte Levén och Marcus Königsson. Läser sista terminen på systemvetenskapliga 
programmet på Umeå universitet och skriver nu vårt examensarbete under tio veckor.  

Presentation av examensarbetet 
Vi genomför en studie där vi tittar på hur företag som har fysiska produktflöden går tillväga 
för att representera dem virtuellt i uthyrningsverksamheter. Hur resurser hanteras och hur 
informationsteknologi kan stödja resurshanteringen.  

Inspelning av intervjuer 
Är det okej om vi spelar in ljud under intervjun? 
Inspelningar kommer att transkriberas. 
Inspelningar kommer endast att vara tillgängliga för oss. 
Inspelningar kommer att raderas från samtliga enheter senast 8juni 
Namn på intervjupersoner och organisationer kommer ej att presenteras. 
Frågor innan vi börjar?  

Intervjutips 
Hur? 
Varför?  
Varför inte? 
Du nämnde… kan du berätta mer om…? 

Verksamheten 
• Vad är din roll i verksamheten 
• Vad gör du på dagarna?  
• Hur är biblioteksverksamhet uppbyggd organisationsmässigt?  
• Vilka typer av beslut fattas på enskilt bibliotek-nivå och vilka högre upp? 
• Hur har biblioteksverksamheten varit uppbyggd tidigare?  

Resurser & Resurshantering 
• Vad har ni för resurser till ert förfogande? 
• Hur har hanteringen av resurserna fungerat tidigare?  
• Hur går en ”uthyrningsprocess” till? 
• Finns det problem eller utmaningar gällande hantering av resurser?  
• Vad gör bibliotekarier?  
• Hur registreras inventarier? 

Resursrelaterad informationshantering 
• Hur representeras t.ex. en bok virtuellt på biblioteket? 
• Kontroll av böcker vid tillbakalämning? Skick etc  
• Vad måste du/andra veta om de resurser som finns för att verksamheten ska fungera 

bra?  
• Hur får du/andra reda på detta?  
• Var finns information om detta lagrad?  
• Hur representeras resurser virtuellt? 
• Hur representeras lånare virtuellt? 
• Hur görs kopplingen mellan lånare och resurs virtuellt? 
• Vilken information krävs av lånaren?  
• Vilken information finns om boken?  
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Tidigare processer och införandet av ny teknologi 
Innan IT 

• Innan IT började användas, hur fungerade verksamheten då? 
• Hur lånade man en bok?  
• Vad gjorde bibliotekarier?  
• Hur registrerades inventarier?  
• Vilken information krävdes av lånaren? 

Streckkoder 
• Efter viss IT började användas, hur fungerade verksamheten då? 
• Hur lånade man en bok?  
• Vad gjorde bibliotekarier?  
• Hur registrerades inventarier?  
• Vilken information krävdes av lånaren?  
• Vilken information fanns om boken?  

RFID 
• Vilka krafter låg bakom att man beslutade sig för att införa RFID-teknik? 
• Varför valdes RFID-teknik istället för andra alternativ? 
• Vilka problem har lösts efter implementationen? 
• Hur fungerar RFID-tekniken, vilken information finns i RFID-taggen? 
• För- och nackdelar med RFID? 
• Nästa steg i utvecklingen?  


