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Sammanfattning 

Europcar Biluthyrning AB är idag ett av Sveriges och världens främsta biluthyrningsföretag med 
verksamhet i över 150 länder och en vagnpark på ca 195 000 bilar, varav 130 stationer respektive 
ca 5000 bilar finns i Sverige.  
 
Konkurrensen hårdnar alltmer och företaget behöver en effektiv planering av sin vagnpark för att 
enkelt kunna bemöta kundernas behov med bibehållen lönsamhet. Denna rapport är skriven i 
syfte att göra en analys utifrån ett Lean perspektiv, där målen är att identifiera och eliminera 
eventuella slöserier.  
 
I dagsläget sluter säljavdelningen avtal med nationella och internationella kunder där man avtalar 
om ett ungefärligt antal hyresdygn baserat på olika nyckeltal. Företagets kunder utgörs av 50 % 
företagskunder medan resterande 50 % består av ersättnings samt privatkunder. Efter slutet avtal 
får Logistik & Inköp ta del av det antal hyresdygn som är planerade att säljas. Utifrån detta köper 
man in bilar från ett antal olika leverantörer och fördelar dessa till stationerna runt om i landet 
baserat på månadsrapporter som består av beläggnings och bokningsstatistik.  
 
Utifrån intervjuerna som gjorts har man kommit fram till att säljavdelningen bör sluta tydligare 
avtal med större kunder där man specificerar ungefärlig tid och plats på hyrorna så att planering 
av vagnparken kan ske med större precision. Mycket av planeringen sker utav stationerna själva 
och verifieras inte i någon större utsträckning. Detta kan ibland leda till dålig planering. Ökad 
medvetenhet inom Lean på stationsnätet är en annan rekommendation. 
 
Tydligare avgränsningar och mindre allmänna mål kunde resulterat med mer tyng och spets på 
resultaten då saknaden av företagsunik information ledde till att arbetet inte kunde 
kvalitetssäkras. 

Nyckelord 
Lean, kvalitet , effektivitet, slöseri



  



 
 

 
 

 Bachelor of Science Thesis TMT 2013:48  

 

Analysis of fleet planning in a rental car 
company seen from a Lean perspective 

   
  Tevfik Ektas  

Farshid Dalir  

Approved 

{2013-month-day} 
Examiner KTH 

Claes Hansson 

Supervisor KTH 

Erika Bellander 
 Commissioner 

{Name} 
Contact person at company 

{Name} 

 

Abstract 
Europcar AB is today one of the largest rental car companies in Sweden and the rest of the 
world. It operates in over 150 countries and has a car fleet containing about 195 000 cars 
worldwide. In Sweden Europcar has 130 stations and has an estimate of 5000 cars operating as 
of 2013. 
 
The competition is thickening and the company is in need of a more effective planning to more 
easily be able to meet the costumers demand and maintain a stable productivity. This report is 
written with the purpose to make an analysis from a lean perspective. The goal is to identify and 
eliminate any eventual waste.  
 
As per today the sales department holds a contract with both national and international 
customers, where you make an agreement with approximated rental days based on different 
ratios. The costumers of the company consists of a 50 % company customers while the 
remaining part of a 50 % are replacement- and private costumers. When the contract is made the 
logistic and purchase department takes claim of the number of planned rental days, which are 
planned to be sold. It is from this cars are being bought from several different suppliers which 
are being allocated to the different stations around the country based on the monthly reports 
consisting of occupancy and booking statistics. 
 
Based on the interviews you can come to the conclusion that the sales department should make 
more efficient use of contracts with more essential costumers where time and space should be 
specified. This would result in a more precise planning. A lot of the planning of the fleet is being 
made by the stations themselves, and are not being verified in a higher degree. This can in some 
cases lead to a less efficient planning. Increased knowledge in lean on the stations is another 
recommendation the authors can give.  
 
Clearer restrictions and more specific goals could lead to increased overall results, since the lack 
of knowledge of information is unique to the company made that we could not assure the quality 
of the results. here to insert text 
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Förord 
Som ett avslutande moment på Högskoleingenjörsutbildningen med inriktning industriell 
ekonomi och produktion på Kungliga Tekniska Högskolan har detta examensarbete skrivits.  

Arbetet har skrivits i syfte att kunna avgöra om studenterna kan självständigt tillämpa de 
ingenjörskunskaper som erhållits under utbildningens gång. Omfattningen är på 15 
högskolepoäng vilket skall motsvara en tid på 10 veckors heltidsstudier.  

Ett stort tack utbringas till handledaren Erika Bellander på Bellwox AB som med sin kunskap 
och stöd gjort att detta arbete vart möjligt att avsluta. Vi vill även tacka Johan Skordby, 
försäljningschef, Andreas Marmsjö och Niklas Fredriksson, Inköp&Logistik och David 
Sahlgren, stationschef, alla följande anställda på Europcar Biluthyrning AB som tillgodosett 
oss helhjärtat med både tid och information som krävts för att genomföra arbetet. 

Ett sista tack går till Lars Hålén som med sin expertis inom Lean, inspirerat oss genom 
projektet.  

Tack! 
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1. Introduktion 
Här beskrivs arbetes bakgrund, problem, mål och de metoder som skall användas under 
projektets gång.  

1.1 Bakgrund och syfte 
 

Biluthyrning är idag i princip ett måste för en stor del av landets bilförare. Att hyra en bil 
associeras starkt med att som privatperson, hyra en bil enbart för en helg för en utflykt eller 
för att man reser utomlands, men detta är nästan en försvinnande del av andelen bilhyrare. 
Året om sker det många trafikolyckor runtom i landet vilket gör ens bil obrukbar, bilar lämnas 
in på service, företag behöver tillfälliga bilar till sina anställda och oförutsedda problem 
uppkommer med ens egen bil. Detta ger ett upphov till ett behov hyrbilar. 

Hyrbilsbranschen domineras av några stora aktörer och konkurrensen är enorm. Detta sätter 
väldigt stora krav på effektivitet och lönsamhet. Då företagen köper in bilarna under en 
förutbestämd tid är det viktigt att man lyckas nå maximal uthyrning per bil eftersom varje 
dygn där bilen inte hyrs ut innebär en kostnad för företaget. I dagsläget sker planeringen av 
bilinköpet efter statistik och trender från tidigare år och månader. Branschen visar stor 
variation under årstider och under sommaren är den i princip beroende av privathyror, vilket 
resulterar med uteblivna hyror.       

Fördelningen av bilarna till företagets 130 stationer sker av olika externa transportörer både 
när nya bilar anländer och när bilbrist uppstår. Dålig planering kan leda till att vissa stationer 
står utan bilar medan andra har ett stort överskott.    

Att lean oftast är ett lyckat framgångskoncept för produktionsföretag är ingen nyhet, dock har 
filosofin inte använts lika utbrett inom servicebranschen.                                                                                   
Syftet med detta arbete är att göra en lean-analys främst för att identifiera och eliminera 
slöserier inom företagets bilplanering.  

 

1.2 Mål 
 

 Kartlägga och analysera den befintliga vagnparksplaneringen inom företaget. Hur 
sköts bilfördelning mellan stationerna, både under inköpsprocessen och under 
själva uthyrningsperioden? Hur hanteras lägen där bilbrist uppstår? Hur sker 
övergången mellan nya och äldre bilar? 

 Analysera teoretiska möjligheten att tillämpa lean i ett tjänsteföretag 

 Identifiera eventuella behov av effektivisering i planeringen mellan inköp, 
fördelning, transport och lagring. 

 Ta fram förslag på eventuella effektiviseringsförslag inom vagnparksplaneringen 
och om möjligt rekommendationer för fortsatt arbete. 
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1.3 Avgränsningar 
 
Under arbetet kommer endast verksamheten i Sverige undersökas och enbart sådant som berör 
bilarnas logistik och inköp. Alltså behandlas inte saker som t.ex. marknadsföring och service. 
 
Huvudfokus kommer ligga på de teorier inom lean som berör slöserier och åtgärder. Därför 
kommer inte sådant som har fokus på t.ex. produktion att behandlas. 
 

1.4 Metod 
 
Följande metoder kommer att användas under arbetets gång: 
 

 Intervjuer med huvudansvariga från företaget. 
Fyra intervjuer kommer att göras inom företaget där vi startar högst upp i hierarkin. 
Personerna som kommer att intervjuas är säljchef, inköp och logistik, 
bilhanteringsansvarig och stationschef. 
 
Semistrukturerade intervjuer kommer att göras där svarsalternativen kommer att vara 
öppna. Fördelarna är att man kan erhålla en djupare helhetsbild av verksamheten och 
en mer personlig kontakt med respondenten. Eventuella nackdelar kan vara att 
respondenterna inte svarar helt sanningsenligt då dem är företagets ansikte utåt och 
kan tänkas upprätthålla ett gott rykte om företaget.   
 

 Litteraturstudie 
Litteratur inom relevanta ämnen som berör arbetet kommer att studeras och även 
sådant som vi läst under tidigare kurser. Tidigare examensarbetet och rapporter 
kommer att undersökas för att kunna stödja studien. 

 
 Nulägesanalys 

Företagets nuläge kommer att kartläggas där det analyseras utifrån de teorier som 
finns med i referensramen. Ur analysen kommer resultatet att skapas. 

 
 Studiebesök  

Besöka en station under en heldag för att få en uppfattning om hur arbetet sker och 
stödja den information som erhålles ur intervjuerna och nulägesanalysen.  
 

 Lean-analys 
Lean-analysen kommer att innebära att man använder de kända leanteorierna främst 
gällande slöserier för att analysera uthyrningsprocessen inom företaget. De 7 
slöseriteorierna kommer att användas som en grund till nulägesanalysen där varje 
slöseri behandlas separat. 

 
 Värdering av effektivitet 

Effektivitet kommer att definieras inom två olika typer där resurseffektivitet definieras 
som resursutnyttjande tid relation till väntetiden och flödeseffektivitet som 
värdeskapande tid i relation till väntetid. Detta är de två definitionerna av effektivitet 
som vi kommer att tillämpa och sedan efter detta bestämma vilken princip 
verksamheten arbetar efter, samt se till vilken grad det uppfylls.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer det aktuella kunskapsläget att beskrivas. 

2.1 Logistik 
 
Logistik är ett ämnesområde där fokus och prioritering ligger på helheten. Det krävs mycket 
goda kunskaper om vad som sker på operativ nivå för att logistiska teorier och koncept ska 
kunna förverkligas. Arbetet med logistik på helhetsnivå måste alltså utgå från de operativa 
delarna på samma sätt som att de operativa delarna inte kan utvecklas utan helhetssyn. Flöde 
tycks vara det viktigaste inom verksamheter framför allt inom produktion. Men det räcker inte 
med att endast tänka flöden. Det är också viktigt att fördjupa sig inom logistikens teorier och 
se vilka aktiviteter som är viktiga för verksamheten. 

Det finns tre aktiviteter som ingår i logistisk tänkande. Dessa är lagring, transport och 
hantering av material i samband med lagring och transport. När det gäller lagring behandlas 
oftast motiven för och emot lagring samt vilka olika typer av lagring som finns.  

Transporter kräver oftast en ganska omfattande och komplex planering. Det är vanligt att 
många producerande företag anställer transportföretag som ska sköta transporten åt dem. Men 
många företag väljer att sköta sina egna transporter och utnyttja egna resurser  (Aronsson, 
Ekdahl, & Oskarsson, 2004). 

 
2.2 Lean 
 

Lean är ett begrepp som är extremt utbrett men minst lika otydligt. Namnet är starkt 
förknippat med varumärket Toyota vilket har sina förklaringar. 

Själva namnet föddes i artikeln Triumph of the Lean Production System skriven av John 
Krafcik. 1988 men visades upp på allvar i Massachusetts Institute  of Technology där ledande 
forskare världen över deltog i forskningsprogrammet International Motor Vehicle Program 
(IMVP) (Åhlström, 2011). 

Själva innebörden föddes däremot efter andra världskriget i Japan i samband med Toyota 
Production System(TPS), som en sakta växande filosofi som vissa väljer att kalla det för eller 
strategi som andra säger. I vår intervju med Lars Hålen så definierar han lean som ökat 
kundvärde med minsta möjliga resurser.  

 

2.2.1 Definitionen  
 

Lean är, som tidigare nämnts ett begrepp som flitigt använts världen över. Det finns en allmän 
uppfattning om att lean är allt positivt och allt som är negativt inte är lean. En vedertagen 
definition finns inte och olika författare, forskare och experter definierar lean inom olika 
abstraktionsnivåer. Vissa definierar det som en metod medan andra definierar det som en 
filosofi eller verktyg.       
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Man bör inte se lean en metod eller medel för att nå ett visst mål och inte heller se målet som 
ett medel. Lean är en verksamhetsstrategi som bygger på kontinuerlig och ständiga 
förbättring. Det är ett dynamiskt tillstånd. Det är här man ser den starka kopplingen till TPS. 
Enligt Toyota är lean en strategi som bygger på dessa nivåer där man ska gå uppifrån och ner: 

1. Företagets värderingar – Hur ska man vara? 
2. Företagets principer – Hur ska man tänka? 
3. Företagets metoder- Vad ska man göra? 
4. Företagets verktyg – Vad ska man ha till sitt förfogande? 

Lean är alltså inte en metod eller ett verktyg, utan något som innefattar alla dessa saker.  ”Vad 
är lean” definierar det som en verksamhetsstrategi oavsett typ av verksamhet (Åhlström, 
2011). 

 

2.2.2 Toyota Production System 
 

1937 grundade Kiichiro Toyoda företaget Toyota Motor Corporation i syfte att producera 
bilar på nationell nivå. Japan var ett krigsdrabbat land, med eftersläpande teknologi, 
råmaterialsbrist och en dålig ekonomi. Efter krigets slut begav sig företagets representanter till 
USA med mål att hämta inspiration från Fords berömda produktionsmetoder, i hopp om att 
kunna driva en framgångsrik bilproduktion.     

Under vistelsen i USA förvånades man över två saker. Företaget hade stora lager och man 
hade en separat skadeavdelning i slutet av produktionen för att reparera produkter med 
bristande kvalitet.  Ungefär tjugo år tidigare hade Sakichi Toyoda, far till Kiichiro Toyoda 
utvecklat en automatiserad vävstol som automatiskt stannande så fort en tråd gick av. På så 
sätt kunde man identifiera, analysera och lösa ett uppkommet problem väldigt effektivt. Med 
Taiichi Ohno i spetsen la man alltså grunden till det som blev TPS.   

Grundstenarna i TPS är det som kallas Jidoka. Just in Time är ett annat måste i detta system 
vilket innebär att man gör rätt saker i rätt tid och på rätt plats. För att eliminera lager så långt 
som möjligt måste dessa uppfyllas. Ett flöde skapas och enbart det som kunden önskar 
produceras. Tillsammans med detta tvingades man i kombination med bristen på resurser att 
utveckla ett nytt sätt att tänka kring effektivitet, en helt ny mentalitet uppstod.  Vid sidan om 
att göra saker i rätt tid och plats var man även tvungna att göra rätt saker.  

 

Figur 1 - Dragande system (Åhlström, 2011) 
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För att inte ha samma lager man såg i Fords fabriker införde man ett så kallat dragande 
system vilket innebär att ingenting skulle produceras förrän något faktiskt beställdes. TPS 
anses idag vara främst ett arbetssätt som i sin tur bygger på principer och metoder. TPS är det 
som skapat tanken med Lean och allt vad det innebär (Bicheno, 2006). ”Vad är lean” 
definierar det som en verksamhetsstrategi oavsett typ av verksamhet. (Åhlström, 2011). 

 

2.2.3 Effektivitet  
 
Niklas Modig, forskare vid handelshögskolan beskriver i sin bok ”Vad är Lean” två olika 
typer av effektivitet. Resurseffektivitet och flödeseffektivitet, där man fokuserar på två olika 
enheter. Oberoende av vilken verksamhet det handlar om så finns det alltid en resurs och 
flödesenhet där det sker en värde överföring sinsemellan. En bilmontör är resursen medan 
bilen på linan är det som kallas flödesenhet, en läkare är resursen medan patienten är 
flödesenheten.  

Resurseffektivitet 

Att utnyttja en resurs till max kan i många fall ses som det optimala, dvs.  få ut högsta möjliga 
värdeadderande tid mot den enhet som tar emot värdet är det man skall sträva efter.  Alltså är 
det mått på hur mycket en resurs kan utnyttjas i relation till en tidsperiod, hur mycket tid 
resursen används till värdeskapande aktiviteter. Traditionellt sett har alla verksamheter arbetat 
efter resurseffektivitet.   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Under boken tas ett exempel upp där en cancersjukpatient får träffa en mängd olika läkare 
(resurser) vid olika tider och dagar för att till slut kunna erhålla sin diagnos. Totalt tog det 42 
dagar där endast 3 timmar var effektiv tid. Maximerar man inte resurseffektiviteten uppstår 
det alternativkostnader, t.ex. lönen som läkaren erhåller trots mindre antal patienter eller 
hyran för bil när man inte kör den. 

En verksamhets resurseffektivitet kan beräknas enligt följande: 

Resurseffektivitet = Resursutnyttjande tid/ Väntetid  

 

Resurs

Flödesenhet Flödesenhet Flödesenhet 

Figur 2- Resurseffektivitet 



 
 

6 
 

Flödeseffektivitet  

Grundskillnaden mellan dessa olika typer av effektivitet är vart fokus ligger. Att fokusera på 
resursen är oftast kostnadseffektivt men det är inte alltid lika bra för kunden.  Har man istället 
en tydlig kundfokus så erhåller man en högre flödeseffektivitet.  Får patienten istället under 
samma dag besöka olika läkare steg för steg i samma lokal har man en hög flödeseffektivitet 
där flödesenheten passerar igenom flödet snabbt som en följd av att den erhåller nödvändig 
resurs snabbare. Flödeseffektivitet kan ses som ett mått på hur mycket på hur mycket en 
flödesenhet förädlas under en tidsperiod, från och med att ett behov har identifierats tills att 
det behovet har tillgodosetts. 

                  

     

 

 

 

 

 

Får patienten vänta i ett väntrum där läkarna kommer ut för att kalla på henne en efter en, kan 
diagnosen erhållas på ett par timmar. Patienten blir nöjd men kostnaderna för läkarna kommer 
att stiga. (Åhlström, 2011) 

En verksamhets flödeseffektivitet kan beräknas enligt följande: 

Flödeseffektivitet= Värdeskapande tid/Vänte tid 

 

Effektivitetsmatrisen  

Enligt ovanstående är flödeseffektivitet och resurseffektivitet väldigt svårt att kombinera med 
varandra. En matris kan illustreras för att tydligt synliggöra förhållandet mellan de olika 
formerna: 

 

Figur 4- Effektivitetsmatrisen (Åhlström, 2011) 

ResursResursResurs 

Flödesenhet

Figur 3- Flödeseffektivitet
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Boken ”Vad är Lean” kan man dela upp matrisen i fyra olika operativa tillstånd som visar i 
vilka olika tillstånd en verksamhet kan befinna sig i. 

Enligt matrisen visar övre vänstra rutan kan man se hur resurseffektiviteten är hög inom 
verksamheten, där olika avdelningar arbetar oberoende från varandra och jobbar efter 
maximal resurseffektivitet. Resurserna utnyttjas väldigt effektivt och kostnaderna sänks. Dock 
kan detta ske endast på bekostnad av ett effektivt flöde inom verksamheten eftersom 
flödesenheten kommer gå saktare igenom flödet, enligt tidigare förklaringar.                 
Tillståndet längst ner till vänster illustrerar en verksamhet där man varken har ett effektivt 
flöde eller utnyttjar sina resurser på ett effektivt sätt. Denna typ av verksamhet måste 
omedelbart välja en av två typer.     

Tillståndet längst ner till höger visar en verksamhet där flödesenhet passerar väldigt snabbt 
inom flödet. Fokus ligger på så fort som möjligt förse kunden med dess behov. Här utnyttjas 
inte resurserna konstant utan när det faktiskt uppstår ett behov, resurserna blir ibland stående.        

Det perfekta tillståndet att sträva efter ser vi i övre rutan till höger. Här har verksamheten 
uppnått maximal effektivitet inom de båda principerna.  Resurserna utnyttjas till 100 % och 
kundens behov uppfylls på ett bra sätt. Man har nått det optimala läget inom verksamheten. 
Dock menar man att det är i praktiken omöjligt att uppnå denna typ av perfektion, då man inte 
kan ha både maximal resursflexibilitet för att kunna anpassa kapaciteten, funktionaliteten och 
kompetensen på sina resurser och samtidigt ha perfekt tillgång till framtida och befintlig 
information om kundens behov. (Åhlström, 2011) 

 

 

2.3 Lean och slöserier 
 

John Bicheno tar i sin bok definitionen till en mer konkret nivå och skriver att Lean finns för 
att förebygga och eliminera slöseri och som en följd av detta kan Lean betraktas som värde. 
Man beskriver alltså Lean även här på olika sätt. Det stämmer alltså med Modigs tidigare 
citat” Lean är allt bra och allt dåligt är inte Lean”. Man beskriver det ur olika perspektiv men 
det slutar vid samma dörr. 

Det finns 7 slöserier som man bör eliminera om man vill sträva efter Lean- idealet. Att 
förebygga slöserier är viktigare än att eliminera dem, för att på så sätt förhindra dess 
uppkomst. Enligt ovanstående definition var värde motsatsen till slöseri. Alltså kan man 
antingen öka värdeskapande aktiviteter inom verksamheten eller eliminera slöserier för att 
närma sig idealet. 

I boken Ny verktygslåda för Lean kategoriserar man slöserierna i två olika typer. Typ 1 där 
slöserierna är tillfälligt nödvändiga för verksamheten och typ 2 som både är slöseri och icke 
nödvändig (Bicheno, 2006). 
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1. Överproduktion  

Att producera mer varor eller tjänster än vad som är nödvändigt, producera för tidigt eller 
producera för säkerhets skull är det som man kallar för överproduktion. Nackdelarna med 
överproduktion är saker som ökande laghållningskostnader, felaktig arbetstempo och dålig 
kvalitet på grund av att man inte kan upptäcka fel i tid. Onödiga transporter kommer att 
uppstå eftersom saker måste förflyttas mellan olika platser flertal gånger. Alltså kommer flera 
slöserier att födas som en följd av detta. Man skall sträva efter att producera exakt vad som 
krävs i rätt tid och plats, Just in Time. Ett dragande arbetssystem, där ingen output erhålles 
förråns man får en input är att föredra för att kunna förminska överproduktion. Trots att det 
betraktas som det största slöseriet så är överproduktion väldigt vanligt.  

 

2. Väntan 

Att vänta på något är något som är direkt kopplat till verksamhetens flöde. När en tjänst eller 
en produkt inte förflyttar sig inom arbetsflödet i verksamheten så resulterar det med att en 
väntan kommer att uppstå. Ett effektivt flöde kan omöjligt uppstå om väntetider finns. Alltså 
är väntetid ett stort problem för verksamheter som strävar efter flödeseffektivitet och 
resurseffektivitet. Används resursen med väntetid så får man inget effektivt flöde.  

 

3.  Onödiga transporter 

När något skall produceras så kostar varje transport fram tills produkten eller tjänsten som 
företaget gör. Onödiga moment i flödet som annars skulle kunna undvikas leder till extra 
transporter. Detta ger följdproblem som att verksamhetens produktivitet försämras och risken 
för kvalitetsförsämring ökar. 

 

4. Onödiga rörelser 

Denna form av slöseri är väldigt viktig för den fysiska arbetsplatsen som är relaterat till 
arbetsmiljön. Hög arbetskvalitet leder till friskare medarbetare som kan prestera bättre på sin 
arbetsplats. Onödiga rörelser ökar även den icke värdeskapande tiden som man vill reducera.  

 

5. Felaktiga processer 

Att försöka lösa en utmaning eller ett problem på ett felaktigt sett är ett exempel på en onödig 
process. Att överarbeta, överbelasta en maskin eller att använda sig av sådana resurser som 
kunden inte vill betala för är andra exempel på onödiga processer. 
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6. Lager 

Att ha lager ett lager får många följder. Rent fysiskt behöver man en lokal, transporter till och 
från lagret, kapital blir bundet och ledtider ökas. Dessutom blir det svårare att upptäcka fel i 
produkten. Om man föredrar ett tryckande system istället för ett dragande kommer lagret att 
sannolikt ökas. Man talar om tre olika typer av lager. Råmaterial, produkter i arbete och 
färdiga produkter. Produkter i arbete går oftast att kontrollera fullt ut medan råmaterial ibland 
kan vara nödvändigt att lagra om man upplever problem med leverantörens leveranspålitlighet 
och kvalitet. Att lagra färdiga produkter kan ses som en säkerhet men har ovanstående 
nackdelar.  

 

7. Defekter 

En färdig produkt som inte uppfyller de krav som satts upp anses vara defekt. Att senare 
åtgärda de felen som uppstått kostar både pengar och tar tid samt resurser. Når produkten 
dessutom ut till kunden blir kostnaderna högre och kunden blir förmodligen inte nöjd. Det är 
viktigare att i första hand förebygga defekter än att åtgärda de (Bicheno, 2006). 
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3. Verksamhetsbeskrivning 
 

Detta kapitel kommer att beskriva hur företaget arbetar i nuläget. Här beskrivs alla enheter 
involverade i själva biluthyrandet, d.v.s. hela processen från planering och bilinköp till 
uthyrning.  

3.1 Företaget  
 

Europeisk Biluthyrning AB grundades 1949 i Paris som ett nationellt biluthyrningsföretag.  
Den franska biltillverkaren Renault köpte hela företaget året 1970 vilket ledde till att man 
öppnade dotterbolag i grannländerna Belgien, Tyskland, Holland och Schweiz tre år senare.                            
Volkswagen koncernen som idag är en av världens största biltillverkare, köper upp företaget i 
två steg där man året 1988 köper 50 % av aktierna i företaget och resterande 50 % 1999.  
Företaget finns idag representerat i 150 länder runtom i världen och har i sin vagnpark ca 
195 000 bilar som är fördelade på 3 500 stationer.  

Europcar drivs i Sverige av Europeisk Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till 
Volkswagen Group Sverige AB. Runtom i landet finns det i dagsläget 130 stationer och ca 
5500 bilar, där 13 stationer är belägna i Stockholmsområdet. Bilgrupperna som finns 
tillgängliga inom företaget är personbilar, transportbilar och även en liten del supersportbilar.  

3.2 Säljavdelning  
 

Säljavdelningen inom företaget består av 1 säljchef, 8 säljare där 5 jobbar på distriktsnivå och 
resterande 3 med större nationella och internationella företag, 2 statistikansvariga samt en 
ansvarig för distributionskanaler.   

Avdelningens mål: Sälja in avtal till kunder och segment med maximal lönsamhet. 

Avdelningens huvudansvar:  

 Generera intäkter som bidrar till företagets bruttovinst 
 Driva lokal försäljning på respektive ort i samverkan med stationsnätet 
 Utveckla kundrelationer och skaffa nya kunder genom besök och aktiviteter 
 Säkerställa maximal affärskvalitet i avtal, priser och produkter 
 Skapa prognoser, statistik samt trender för Inköp&Logistik 

 

 

Figur 5.  Säljavdelningens mål 



 
 

12 
 

Säljavdelning ansvarar för företagets intäktsbudget vilket genereras genom biluthyrning. För 
närvarande har man tre segment man arbetar med vilket består av: 

 50 % Företagskunder 
 25 % Ersättningskunder 
 15 % Privatkunder 

Avtalslängden med kunderna varierar där minst 1 år och max 3 år långa avtal får göras. 
Längden beror på antal hyresdygn från föregående år. Når kunden inte upp till avtalat 
hyresdygn kommer detta vara en faktor i prissättningen kommande förhandling. 

Nyckeltal vid förhandling: 

 Kundens behov och användningsområde avseende hyrbilar 
 Potential i intäkter, dygn eller hyror 
 Konkurrensläget 
 Kundens önskemål avseende försäkringar, miljöinformation och statistik 
 Betalningssätt och faktureringsrutiner 
 Bokningskanaler 
 Hyresstatistik från föregående avtal om det finns tillgängligt 

 

 En årsplan skapas med prognoser med uppskattat antal hyresdygn tillsammans med statistik 
från föregående år och trender inom branschen.  Planen görs utifrån olika faktorer: 

 Hyror - Bilhyrorna varierar väldigt mycket beroende på kund. Företagen väljer att hyra 
bil till kortare arbetsresor men även bilar till längre projekt som kan vara upp till 1 år 
långa. Ersättningsbilarna hyrs ut tills kunden fått sin egen bil, max upp till 45 dagar. 
Ett snitthyresdygn räknas ut vilket bryts ner till undersegment och olika månader. 

 Konjunkturläget -Minskad bilhyrning är en av de första besparingarna som träder i 
kraft generellt sett vid lågkonjunktur inom företagen, vilket gör det viktigt att följa upp 
konjunkturläget inom landet.  

 Historik -Statistik och trender från föregående år är en annan viktig faktor för 
årsprognosen. Företagen har ofta ett tydligt mönster i sitt hyrande. 

 Stationsrapporter -Det är viktigt att göra en intern benchmarking även på stationsnivå. 
Ansvarig för stationen månads rapporterar med beläggningsnivå samt ser på hur de 
olika segmenten ser ut  

Ovanstående årsprognos skickas till Inköp&Logistik. Här nämns inte antalet bilar utan antalet 
beräknade hyresdygn över landet samt en månadsfördelning.                                             
Uppföljningen av prognoserna följs månadsvist och dessutom görs avstämningar varje 
måndag för att se över beläggningsläget utifrån förutspådd hyresdygn.  

Då ungefär 50 % av kunderna är företag så har vagnparken vanligtvis hög beläggning måndag 
till torsdag och vid veckoslutet så står en mycket stor del av vagnparken tom, 
beläggningskurvan går ner.  Här satsar man mycket på privatmarknaden både via reklam och 
researrangörer. 

Hur man mäter siffror och resultat för bilarna varierar. Man räknar med intäkt per 
kapacitetsdygn och intäkt per dygn.  
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Intäkt per kapacitetsdygn: Varje bil som köps in i vagnparken har en kapacitet på 365 
hyresdygn. Här fördelas omsättningen på innehavstiden. Om en bil hyrs ut 3 timmar på 1 
dygn får den alltså en lägre intäkt per kapacitetsdygn. 

Intäkt per dygn: Fördelar omsättningen på beläggningen, där beläggningen är graden 
utnyttjande av vagnparken.  

Ett exempel är transportbilar och supersportbilar som har en låg beläggning men hög intäkt 
per dygn. Alltså är intäkten per kapacitetsdygn låg men intäkt per dygn högre. 

 

 

3.3 Logistik och inköp  
 

Det stora syftet överlag är att avdelningen ska se till att man har en kostnadseffektiv vagnpark 
och därmed bidra till bolagets konkurrenskraft och lönsamhet. Inom avdelningen har man 1 
Logistikchef, 2 fleet controllers, säljbilsansvarig, skadeansvarig, nyckelansvarig samt enheten 
Carcontrol som sköter den löpande bilplaneringen.  

 

Huvudansvar: 

 Säkerställa att bolaget har en korrekt kapacitet i form av uthyrningsfordon i 
uthyrningsverksamheten genom inköp, försäljning och central bilplanering.  

 Hålla en låg holding cost för vagnparken 
 Säkerställa effektiva rutiner för service, skadehanering och däckhantering med 

avseende på kostnader och hantering. 
 

Kunderna för avdelningen anses vara stationerna 

 

Figur 6- Logistikavdelningens mål 

Avdelningen jobbar enligt ovanstående med att tolka de erhållna prognoserna från 
säljavdelningen och ur det köpa in, avveckla och fördela bilar dem till stationerna inom 
landet. Man sträva efter en optimal vagnpark. 

Man är ansvarig för en s.k. holding cost vilket är kostnaderna för att äga bilen under den tid 
som den tillhör bolaget. Det finns två olika typer av holding cost där rensad holding cost tar 
enbart hänsyn till värdeminskningen på bilen och fullständig holding cost innefattar saker som 
värdeminsknings koefficient, ränta, skatt och försäkring.  
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Enligt säljavdelningens årsprognos får Logistik&Inköp slå ut de beräknade antalet hyresdygn 
till antalet bilar. Ur denna prognos erhåller man en ungefärlig uppfattning om hur årets 
vagnpark kommer att se ut. Utifrån denna gör man även en mer detaljerad månadsplan, där 
man bestämmer hur många bilar som skall köpas in och tas ur drift.  

 

 

Figur 7- Inköpsprocessen 

Med ca 5 500 bilar i vagnparken är det svårt att göra plötsliga förändringar. Under året görs 4 
stora prognosrevideringar där man behandlar försäljningssiffrorna man får från 
säljavdelningen och kan på så sätt anpassa antalet bilar utifrån de siffror man erhåller.  

En fleet controller kontaktar sedan en key account manager på respektive fordonsmärke för att 
göra en order, vilket sedan läggs in i märkets produktionssystem alternativt reserverar dem i 
lager så att beställda volymer kan levereras i tid. Eventuella störningar rapporteras så att 
korrigeringar kan ske i vagnparksplaneringsprocessen. Man har 2 stora halvårsmöten samt 
mindre rutinmöten första veckan varje månad. Leveranspålitligheten är låg enligt avdelningen 
då bilarna tillverkas runt om i Europa. En liten ändring i fabrikens planering medför större 
ändringar i vagnparksplaneringen. En kontinuerlig kommunikation är ett måste för att ständigt 
uppdatera läget.  

Angående lager är branschen unik då man inte har ett traditionellt lager där man lagrar varor i 
väntan på något. Bilarna körs till biltillverkarens lager direkt från fabriken, 
uthyrningsstationerna utgör lagren för företaget. När en bil inte är uthyrd står den tom och är 
alltså en lager hållnings och föringskostnad. Parkeringarna, bilen, personalen och underhållet 
är alltså kostnader som man har när en bil inte hyrs ut.  

När de beställda bilarna är tillverkade körs dessa till två olika lager i Sverige, Halmstad eller 
Södertälje beroende på vilken del av landet bilen skall transporteras till. Innan bilarna 
levereras ut till stationen måste de köras till en leveransverkstad som gör bilen klart för 
leverans. Först när bilen är registrerad där kommer bilarna till företagets ägo och alla 
kostnader för bilen övertas. Leverans ut till station ingår i köpeavtalet och är kostnadsfri.  

I dagsläget köper man in bilar från alla VW koncernens märken samt ett utomstående 
nationellt märke som är populär bland företag. Avtalen är 12 månader långa och har en 
förutbestämd återköpspris enligt avtal. Till detta tillkommer över och undermils ersättning 
beroende på hur mycket bilen har åkt under bilens livstid inom företaget.   

När ovanstående månader har passerat och fleet controller upprättar ett säljbrev, därefter tas 
bilen ur drift och skickas vidare till en hubb med skadeverkstäder där företaget har tagit fram 
en mall att följa angående hyrbilsreperationer. Bilen får ha vissa mindre skador enligt avtal 
och verkstäderna reparerar därför bilarna så att dem uppfyller kraven som finns i 
återköpsavtalet. Under reparationstiden ägs bilen fortfarande av företaget och är alltså 
outnyttjad kapacitet vilket innebär kostnader.  
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Central bilplanering  

 

 Behovsidentifiering: Med hjälp av befintliga mätetal såsom beläggning per station, 
antal bokningar och antal bilar identifieras stationer där eventuella över/underskott kan 
uppstå. Denna kontroll görs löpnade och resulteras i en prognos en vecka framåt 

 Analys: Vid aviserat över/underskott som uppkommit via lokal bilplanering från 
station eller via behovsidentifieringen bedöms behovet efter vissa kriterier. 

 Transport: I de fall över/underskott kan lösas genom förfyttning bokar Carcontrol 
transport som sköts via en extern transportör.  

 Överskott som ej kan lösas: Ett överskott som ej kan omstationeras kvarstår till 
behov uppkommer 

 Underskott som ej kan lösas: Ett underskott som ej kan via lokalplanering eller med 
hjäp av Carcontrol hanteras genom att ett bokningsstopp registreras, detta kallas för 
Stopsell. Detta får endast göras vid godkännande av Carcontrol,och tillståndet skall 
hävas så fort tillräcklig kapacitetsnivå har uppnåtts. Stopsell relaterade till andra 
orsaker än bilbrist accepteras ej. Stoppet får genomslag avseende internetbokning, 
resebyråer och det lokala bokningssystemet. Stopsell får endast registreras för en 
period om max två dygn, längre perioder medges endast efter överenskommelse med 
Carcontrol. 

 Omstationering med hjälp av personal: Om transporter av lägre volym kan 
genomföras av en förare ska detta genomföras i första hand. 

 Omstationering med hjälp av motortransport: Då transporter med större kvantiteter 
ska genomföras bokas transport av en extern transportör.  Följande transporttider 
gäller: Närtransport 2 arbetsdygn, övriga 3 arbetsdygn 
 

Omstationering 

Då stationen behöver öka sin vagnpark eller förändra sin vagnparksmix tar stationen i första 
hand kontakt med närliggande stationer. Detta både av praktiska och ekonomiska skäl. 
Genom täta kontakter med närliggande stationer skall ett förtroendefullt samarbete byggas 
upp vilket ska bidra till att respektive vagnparker utnyttjas med maximal effektivitet.   

 

Behovsidentifiering 

Två olika verktyg används inom företaget för att analysera behovet i vagnparken 

1) Verktyg beläggning – Uppdateras varje vardag kl. 12:00 av Carcontrol 
beläggningsläget i landet. I ett första skede kontrolleras respektive region gällande 
under och överskott. Efter detta analyserar stationerna inom respektive region. I första 
hand ska behov lösas inom regionen och i andra ska det förflyttas kapacitet mellan 
olika regioner 
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2) Verktyget bokningar – uppdateras dagligen 14:00. Nyckeltalet antal bokningar/antal 
bilar ger Carcontrol indikationer på vilka stationer som kan behöva större 
/mindre kapacitet följande vecka. På samma sätt granskas regionerna i första hand för 
att sedan i slutet av veckan, då större precision erhålls, studera detta nyckeltal per 
station vilket ska leda till optimerad omlokalisering. 
 
 

För att dessa verktyg ska fungera optimalt är det mycket viktigt att samtliga stationer, i så stor 
utsträckning som möjligt, uppdatera stationssystemet.  

Illustration över processen, från siffror till uthyrning och avyttring: 

 

 Bilflöde 

 Informationsflöde 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 
  

2.Sälj 

1.Kund 

3.Inköp&L
ogistik 

4. VW 

5.Station 

6.Hubb 

Figur 8- Planering till 
avyttring 
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4. Analys av nuläget 
 

Under detta kapitel kommer nuläget på verksamheten att analyseras utifrån de teorier som 
tagits upp i referensramen. Här identifieras de slöserier som har funnits. 

 

4.1  Överproduktion 
 

Observervationer i arbetsplatsen visar att inget exakt antal bilar bestäms när man vid 
underskott ber Carcontrol om bilar. Bokningar 1-2 dagar framåt kontrolleras och utifrån det så 
ansöker man om bilar, ofta avrundat uppåt. När stationen får mer bilar än vad som egentligen 
behövs så ökar risken att dessa bilar blir stående utan någon hyra och så småningom 
transporteras ytterligare en gång till en annan station, som en följ av överlagringen av bilarna.  
Författarna ser det här som en form av säkerhetslager. Detta är en orsak till överproduktionen 
enligt teorin om slöserier, då man vill garantera tillgänglighet och ansöker om fler bilar än vad 
man behöver. Detta leder till ytterligare slöserier så som väntan, transporter och lager. Om 
bilar skall förflyttas mellan stationer så verifieras inte det som man kommer fram till av 
Carcontrol i någon större utsträckning, stationspersonalen är väldigt stor påverkan. Detta kan 
leda till att man vägrar släppa iväg bilar p.g.a. faktorer som att man inte vill stressa om bilar 
senare eller lathet. 

 

4.2 Väntan   
 

Vid ett underskott av bilar så leder väntan på dessa till uteblivna hyror. Detta leder till både 
utebliven hyra på bilen samtidigt som att tomdygn erhålles på bilen. Enligt avtalet med den 
externa transportören har man leveranstid på 48 timmar vid närtransport och 72 timmar vid 
längre sträckor. En aktuell bil står då still i värdeflödet och en väntetid uppstår vilket är en 
orsakar lägre flödes och resurseffektivitet. Denna form av slöseri är mer aktuell när 
närliggande stationer inte kan förse med bil eller om det handlar om en större mängd bilar. 

 

4.3 Onödiga transporter 
 

Enligt de rutiner som finns i företaget skall transporter i första hand skötas mellan stationerna 
själva om det är inom ett närliggande område. Om den löpande planeringen av vagnparken är 
bristfällig kommer bilarna som inte hyrs ut att behöva transporteras till andra stationer, vilket 
de egentligen inte skulle behöva göras om t.ex. slöseriet med överproduktion inte skulle ske. 
Ökade transporter som en följd av ovanstående slöserier kommer att öka risken för en 
kvalitetsförsämring då bilarna kan skadas vid på och av lastning på lastbilssläpet  
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4.4 Onödiga rörelser 
 

Enbart onödiga rörelser i stationsnivå har kunnat identifieras. Inga särskilda rutiner har 
upptäcks för ordningen av vilka bilar som klarställs. Det optimala är att man alltid har 
uthyrningsklara bilar, dock kan städning av fel bilgrupp leda till att bilen inte hyrs ut eller att 
kunden får en uppgradering när det inte finns ett behov. Ett icke värdeskapande arbete 
kommer då att utföras utan att kunden vill betala för det.  

 

4.5 Felaktiga processer 
 

Vi anser att det finns en felaktig process där Inköp&Logistik enbart får en prognos på antalet 
planerade sålda dygn. Vart dem här dygnen geografiskt sätt skall säljas nämns inte. Detta 
skapar ett extra steg i planeringen för Inköp då Inköp&ogistik inte kan veta vart bilarna skall 
befinna sig, speciellt vid stora kunder som hyr i stora kvantiter. Detta är en felaktig process då 
författarna anser att utmaningen att tillgodose kunderna med hyrbilar då försökes lösas genom 
ett sätt som försvårar planeringen.  Observationer visar att stationsnätet ofta reserverar bilar 
ibland dagar innan uthyrningen. Bilen som alltså är avsedd för hyresmannen blir stående 1-3 
dygn innan den hyrs ut. Som en följd av detta blir andra kunder nekade vilket leder till 
förlorad inkomst och ökade kostnader på vagnparken. Detta anser vi är en felaktig process då 
man bör eftersträva efter att tillgodose alla kunders behov, även om det ibland kan innebära 
mer arbete.  

 

4.6 Lager 
 

Med tanke på verksamhetens typ så är lager det största slöseriet. Mindre lager innebär per 
automatik att man hyr ut mer bilar och mindre tomdygn. Den fysiska platsen kommer att 
kosta lika mycket för företaget då man har ett visst antal platser. Dock binder man kapital, 
eventuella transporter till och från andra stationer. Då lagret är direkt beroende av 
beläggningsgraden så leder även andra slöserier till att lagret ökar. Vid ökande vagnpark 
kommer fler bilar att stå stilla vilket kommer göra att eventuella parkeringsskador blir svårare 
att upptäcka.   

 

4.7 Defekter 
 

Då bilarna blir så pass skadade att dem inte kan brukas eller estetiskt inte når upp till en 
vanlig nivå tycker författarna att man inom branschen kan se den som en defekt tjänst.  Detta 
är en ren kostnad för kostnaden då bilen inte kan hyras ut under perioden som den repareras. 
Holding costen kommer att fortsätta på bilen och en lägre intäkt per kapacitetsdygn kommer 
att erhållas. Dessutom kan kunden bli mindre nöjd om bilen inte når upp till förväntningarna 
hen har på en. Beläggningen kommer att sjunka för stationen och på så sätt kommer resultatet 
påverkas. 
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4.8  Lean och effektivitet 
 

Som huvudmål har säljavdelningen ”Generera intäkter som bidrar till företagets bruttovinst” 
vilket dem senare breddar ut genom att säga ” Sälja in avtal till kunder och segment med 
maximal lönsamhet” 

Dessa intäkter består till huvuddel av att de bilar som finns i vagnparken hyrs ut och på så sätt 
genera hyresintäkter. Alltså vill företaget maximera antalet dygn som bilen är ute på hyra, 
man vill maximera användandet av resursen. Att vara resurseffektiv är målet. Enligt de teorier 
som satts upp så går resurseffektivitet om att utnyttja resurser så väl som möjligt, vilket även 
bör vara målet för den valda verksamheten. Dock så får inte det få ske på bekostnad av att 
flödet, d.v.s. ”kunden” inte får sina behov tillgodosedda.  

Resurs: Hyrbil 
Tid som resurs används: 200 dygn 
Tidsperiod: 365 dygn 
Resurseffektivitet: 232/365 = 64 % 
 

Att erhålla 100 % resurseffektivitet är nästintill omöjligt i praktiken då bilar ständigt blir 
skadade eller blir en del av en mindre lyckad planering. Dock kan vi se att beläggning, 
resurseffektivitet och de nämnda slöserierna har ett klart samband sinsemellan. Dock kan man 
konstatera att resursutnyttjandet kan definitivt förbättras. 

Mindre slöserier resulterar med högre beläggning vilket ger ett högt resursutnyttjande. 
Författarna anser att flödeseffektiviteten ökar med ökad resurseffektivitet, vilket lite säger 
emot boken ” Vad är Lean?” skriven av Niklas Modig. Blir kunden nekad på grund av att 
stationen inte har bilar tillgängliga samtidigt som en annan station 15 mil bort har ett stort 
överskott så betyder det att båda sorters effektivitet är lågt, vilket är ett bevis på att tidigare 
nämnda slöserier påverkar. 

Att vara flödeseffektiv skulle innebära att kunden känner att hens tid förädlas större delen 
under från bokning till att man åker till stationen och hämtar ut bilen. Det perfekta tillståndet 
som nämns ovan skulle alltså innebära en perfekt cirkulation av bilar mellan stationerna som 
ett resultat av en bra planering från sälj och logistikavdelningen i kombination med maximal 
förädling av kundens tid. 

Författarna tycker att verksamheten arbetar med fokus på resurseffektivitet då man ständigt 
strävar efter att maximera beläggning och antalet hyrdygn.  

Lean är en verksamhetstrategi vilket innefattar saker som filosofi, värderingar, metoder och 
verktyg. Alltså är det inte en av dessa saker eller något som kan tillämpas på ett visst problem, 
det inget statiskt läge som man uppnår en gång med en uppsatt mall. Det är viktigt att inse 
innebörden av begreppet och vad det innefattar. Vi upplever att det är stationerna som bär 
mycket ansvar för en effektiv vagnparksplanering. Saknaden för mer detaljerade rutiner för 
över och underskott gör att beslut tas utifrån biluthyrarnas omdöme vilket kan innebära 
felaktiga beslut.  
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5. Resulterande rekommendationer  
 

5.1 Tydligare avtal med större kunder förenklar planering 
 

Enligt analysen i 6.5 så identifierade författarna en felaktig process där de anser att de slutna 
avtalen behandlas på ett ineffektivt sätt. Detta försvårar uthyrningsprocessen då det medför 
extra planering. 

Internationella och större nationella kunder som avtalar om större mängder hyresdygn utgår 
från att leveranspålitligheten är hög och förväntar sig det antal hyresdygn man avtalat om. 
Dock kan det innebära problem om man inte specificerar vart i landet och när på året dessa 
hyror skall äga rum. Genom att under avtalsförhandlingen ta fram en ungefärlig fördelning 
månadsvis på hyrorna tillsammans med kunden kan säljavdelningen förenkla arbetet längre 
ned i uthyrningsprocessen. Dessa fördelningar kan förslagsvis baseras på kundens egen 
arbetsplanering, historik från tidigare år och förväntat arbetstempo i kundens verksamhet i 
koppling till t.ex. tjänsteresor. Logistik&Inköp får då tydligare riktlinjer för hur kvantiteterna 
skall bestämmas samt när och var de ska köpas in.  Detta skapar en bättre översiktlig 
planering vilket gör att topparna och dalarna enklare kan hanteras i stationsnätet.  

 

5.2 Ökad medvetenhet höjer effektiviteten 
 

I avsnittet 6.8 nämndes vikten av företagsmedevetenhet hos alla anställda i företaget. En bra 
planering högt upp i hierarkin genomsyrar inte alltid hela verksamheten. Lean är en strategi 
som berör hela verksamheten, alltså alla steg i hierarkin.  

Stationsnätet är det sista steget innan uthyrning.  De direktiv som tagits fram lyder: ”Genom 
täta kontakter med närliggande stationer skall ett förtroendefullt samarbete byggas upp 
vilket ska bidra till att respektive vagnparker utnyttjas med maximal effektivitet”. Detta 
borde i praktiken innebära att bilar kan förflyttas på så korta perioder som timmar, om den 
sökta bilen existerar.  Författarna har tidigare nämnt att Lean inte är en specifik metod eller 
princip. Det är en strategi som omfattar värderingar, principer, metoder och verktyg i en 
verksamhet. Alltså måste alla från stationsnätet till säljavdelningen arbeta på samma sätt. 
Dålig planering i början av flödet eller annorlunda värderingar och principer på stationsnätet 
kommer så småningom att leda till försämrad effektivitet. Författarna rekommenderar kurser 
hållna av företaget i Lean och mer detaljerade beskrivningar om hur verksamheten fungerar, 
speciellt för stationsnätet. Vi anser att det en del arbete kvar att göra inom detta område.  
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6. Slutsats och diskussion 
 

De mål som fanns vid arbetets start och de resultat som uppnåtts vid arbetet slut skiljer sig en 
del, resultaten vi kom fram till visade att det här arbetet var bredare än väntat. Under 
projektets gång väcktes det fler frågor än planerat, vilket krävde mer företagsspecifik 
information än vad vi hade tillgång till. Dock så anser vi att resultatet är informativt vilket kan 
vara underlag för liknande studier, med en mer avgränsad frågeställning.  
 

Författarna anser att kartläggningen på vagnparksplaneringen har lyckats väl. Vi har lyckats 
kartlägga hur bilfördelningen sker mellan stationerna, dels när bilen är under drift samt innan 
och efter, de olika nyckeltalen för lägeshanteringen under bilbrist har fastställts samt hur 
övergången sker mellan nya och äldre bilar. 

Då Lean inom tjänstesektorn är ett relativt nytt koncept ville vi även se om det var tillämpbart 
på den utvalda verksamheten. Författarna anser att det är tillämpbart. Trots att mycket av 
princperna som t.ex. Jidoka och lager har starka kopplingar till producerande företag kan 
paralleller dras till tjänsteföretag, då kundnytta är huvudmålet.   

Ett av delmålen var att ta fram effektiviseringsförslag, detta kunde enbart ske om analysen 
visade ett det fanns behov, vilket ett annat delmål.  

Det skapade arbetet utvärderar och analyserar om ett hyrbilsföretag kan förminska antalet 
tomdygn på sin vagnpark genom att arbeta mer efter strategin Lean. Syftet var att hitta de 
slöserier som påverkade vagnparkens beläggning på ett negativt sätt. De resulterande 
rekommendationerna blev mindre än vad som var först planerat då författarna insåg att det 
undersökta området behövde mer kunskap om verksamheten, samt tillgång till mer intern 
information i form av statistik, historik och prognoser. 

Med hjälp av intervjuerna inom respektive avdelning på företaget tillsammans med ett 
studiebesök på en uthyrningsstation har verksamheten kartlagts och analyserats. Detta 
tillsammans med den breda teoretiska referensramen anpassad för den aktuella verksamheten 
som förutom traditionell Lean teori också innehöll fakta som berör verksamheten mer 
specifikt, så som resurs och flödeseffektivitet, möjliggjorde en analys utifrån ett Lean 
perspektiv. Hela nulägesbeskrivningen är gjord utifrån de fakta som erhållits från de 
strukturerade intervjuerna som är gjorda med respektive ansvarig inom de delar som berörs. 
Även här kände författarna av saknaden av en extern uppdragsgivare då svaren inte gavs i 
samma syfte då verksamheten inte hade något problem som behövde lösas. Formuleringen av 
frågorna var gjorde utifrån författarens egna uppfattning som denne fått under arbetet vilket 
ledde till att vissa frågor inte gick att svara på, samt att respondenterna sällan kunde fortsätta 
berätta om andra saker.  
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Genom att studera de kända teorier om 7-slöserier och effektivitet kunde författarna ta fram 
resulterande rekommendationer. Utifrån dessa teorier så anser vi att dålig planering på 
stationsnätet leder till överlagring av bilar på stationerna vilket leder till ytterligare slöserier så 
som onödiga transporter, väntan och lager. Vårt resultat visar att de mindre detaljerade avtalen 
bör åtgärdas och att stationsnätet måste handla mer medvetet. 

En Lean analys i samband med värdeflödeskartläggning på stationsnivå skulle enligt 
författarna gett mer konkreta resultat, då man anser att det är där mycket av 
förbättringspotentialen ligger.  En av författarna arbetar vid sidan av sina studier på den valda 
verksamheten vilket bör resultera med högre relevans om så inte skulle vara fallet. Dock har 
författarna under arbetets gång ständigt känt av saknaden av en extern uppdragsgivare vid 
frågor som berör verksamheten, vilket påverkat resultatet i studien.   

De resulterande rekommendationerna som tagits fram baseras ej på några effektiviserings 
kalkyler eller bekräftande statistik av något slag utan helt på de intervjuer som är gjorda. 
Alltså har inte resultaten kvalitetssäkrats i någon större utsträck eftersom en sådan resurs 
saknades. Dock var respondenterna klart positiva till det som togs fram. 

Det som bör has i åtanke angående den analys som är gjord på stationsnätet är att allt arbete 
rörande vagnparksplanering som utförs på stationerna är individuellt. Inga tydliga rutiner 
finns för det vardagliga arbetet och det är som tidigare nämnts, mycket upp till personalen. 
Detta gör att rekommendationerna inte kan vara lika givande för alla.  

Vi rekommenderar följande till företaget att arbeta vidare med: 

 Sluta tydligare avtal med större kunder 
 Öka medvetenheten på stationerna 

Man bör vara medveten om att det sistnämnda förslaget kan vara svårt att konkretisera och att 
det är en rekommendation som enbart visar riktning mot lösning. Författarna kan ej inom 
detta arbete ta fram tydliga direktiv för hur detta kan uppnås. 

Våra rekommendationer till framtida studier är: 

 Avgränsa sig till ett steg i uthyrningsprocessen, exempelvis stationsnätet, förslagsvis 
stationen då vi tycker att det är där mycket av lean arbetet ligger. 

 Använda sig av befintliga resurser för att kvalitetssäkra. 
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Bilagor  
 

Intervju med Fleet controler 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

 Jag har titeln Fleetcontroller och är ansvarig för holdingcosten, alltså hur mycket bilarna 
kostar att äga under tiden på företaget. På avdelningen strävar vi ständigt efter att optimera 
vagnparken. Våra resultat mäts i beläggning. Vi ska köpa in bilar vid rätt tidpunkt samt 
avveckla dem i rätt tidpunkt för att möta säljavdelningens säljprognos. Säljavdelningen ger 
oss en prognos med dygn och vi räknar om till antalet bilar. Dessutom har vi kontakt med 
billeverantören och sluter avtal. 

Vi bestämmer totalt sett hur många bilar vi ska ha per månad. Carcontrol tillsammans med 
stationen bestämmer hur många bilar varje station ska ha. Våra bestämmelser om antalet bilar 
bygger vi ofta på tidigare historik och erfarenhet. 

Hur räknar ni kostnader? 

På företaget har vi olika kontoansvariga, exempelvis transport. Vi budgeterar 
omställningskostnader. Allt handlar om alternativkostnader. Att flytta runt många innebär 
mycket i transportkostnader, så det gäller att hitta en balans.  

Stationerna är lagren. Vi har inget traditionellt lager utan det blir billeverantörerna som 
tillhanda har detta. Vi har även återköpsavtal. Leverantören lagrar bilarna innan dem levererar 
ut till oss. Alltså finns det inget mellanlager. Leverantören har ett lager i Södertälje och ett i 
Halmstad dit bilarna fraktas från Tyskland. Därifrån körs dem till leverans verkstäder som 
oftast är i återförsäljarnätet.  

Det är alltså först då får vi ta över kostnaderna. Leverantören står för den första 
transportkostnaden.  

Vårt lager är i stationerna. Stationerna är ibland restriktiva med att hyra ut bilar, detta föra att 
inte stressa om bilar framåt i tiden.  Det är inte hållbart. Vi vill att bilarna hellre hyrs ut och att 
man hittar ny lösning. Stationer inom nära geografisk område ska dela bilar mycket mer med 
varandra. Man skall sträva efter att ha ett flytande lager. Inte tänka stationvist och på så sätt 
öka utnyttjandet av vagnparken. 

Det handlar om att utbilda och öka medvetenhet för att öka lönsamheten. Vi kan inte i 
stationerna hålla bilar stående av bekvämlighetsskäl. Varje bil vi har i vår vagnpark kostar, 
tomdygn uppstår alltså en form av lagerhållningskostnad. 

Hur definerar du följande? 

Holdingcost: Vi köper in bilen för ett pris. Sedan har vi en månatlig värdeminsknings 
koefficient t.ex 2%. Då vet vi vad bilen är värd efter 12 månader tolv månader är bilen värd x 
mkt. Till detta hör saker som värdeminskning, ränta, skatt och försäkring. 

 

Rensad holding cost: Bara värdeminskning 
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Fullständig holding cost: Här räknas alla faktorer med 

Kapacitetsdygn: En bil har en kapacitet på alla dygn som bolaget äger bilen. Det är den 
potentiella hyresdygnen som man kan erhålla från bilen. Vi mäter holdingcost/kapacitetsdygn. 

Hur beroende är ni av tredjepartslogistik?   

Tredjepartslogistik är vi mycket beroende av. Vi strävar efter ett kostnadseffektivt upplägg för 
att flytta runt bilarna mellan stationerna. Förflyttningen beror mycket på dagssituationen. 
Ibland är det viktigare att möta kundens behov än att vara kostnadseffektiv. Det ultimata är att 
personalen står för transporten då vi har de kostnaderna ändå. Mycket beror på läget. 

Hur ställer ni om vagnparken vid ändrad efterfrågan? 

Att ställa om bilar är utmaning.  Avtalen vi sluter tillåter att kunden kan beställa 20 bilar till 
dagen efter.  Det blir mycket ringa runt för att balansera behov. Om kund behöver bil oftare 
kan det vara fel på avtalet och då kollar man igen på avtalet med kunden. 

Vi gör 4 större prognosrevideringar varje år. Dem heter Forecast 2+10. 2 månaders utfall och 
10 prognoser. Vi får nya reviderade dygnsförsäljningssiffror från säljavdelningen. Då får vi 
skruva om i vagnparken. Det är viktigt att få dem siffrorna fort. Det tar mellan 2-3 månader 
att ställa om vagnparken för oss, alltså är dessa prognoser viktigt. 

Det är lättare att öka bilantalet genom att inte ta ut bilar ur drift. Dock är vi tvungna att köpa 
in bilarna vi avtalat om, dessa kan ej bryta avtal. Om vi behöver sänka vagnparken kan vi inte 
sälja bilen i förtid.  

Vi beställer bilar början av året genom kontakt med en key account manager på respektive 
billeverantör.  Leveranspålitligheten är låg då det beror mycket på fabriken eftersom dem 
tillverkar för hela Europa. Det kan ske stora förändringar och då ligger vår planering efter. 
Speciellt om dem kommer senare till oss. Annars blir det bara att dem står i leverantörens 
lager tills den avtalade tiden är kommen. Det är viktigt med återkommande avstämningar med 
key account managern. 

Hur bestämmer ni vilka bilar som skall köpas in? 

Allt handlar om kostnadseffektivitet. Vi strävar som sagt efter en låg holdingcost på bilen. 
Allt baseras på hur myckett bilen är värd när den ska säljas. Det avgör utrustningen. Det är 
okej att ha 1 externt märke i vagnparken, dvs som inte finns i koncernen.  Detta på grund av 
image osv. Volvo har ett bra rykte inom tjänstebilsbranschen. Dessutom är det bra för 
benchmarking mot de bilar som vi köper in.  

När tar ni över och lämnar över kostnaderna för en bil? 

Från att bilen utrustas så leveransrapporteras den i ett system som är kopplat till ett 
faktureringssystem inom VW. Det generar en faktura. Vi börjar äga bilen från det att den 
börjar ställas på i transportstyrelsen. Vi lämnar över den när den har sluttestats i vår hubb. 
Varje salubil går till en hubb där den går igenom bilen och sluttestas. Först då lämnar vi över 
kostnaden. Det är viktigt att ha kort ledtid i hubbarna. Det kostar när bilen står still utan at 
generera en intäkt. 
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Löpande kontakt varje vecka med key acoount. Två stora halvårsmöten, och månadsmöten 
där vi går igenom levereanserna. Riskerna. Därifrån anpassar jag tex salubilar osv.  

Hur ser era avtal ut med billeverantören? 

Bilarna avtalas i 12 månder. Därefter  har vi faktorer som övermil , undermil och en s-k 
hyrbilsbonus. Vi reparerar bilarna och vi har gjort en upphandling med massa återförsäljare 
där vi har tagit in 8-9 hubbar som vi kör vi våra bilar till. Vi har utbildat dem så dem vet hur 
pass mycket bilarna ska repareras. Det är inga nya bilar och dem ska inte repares för mycket. 
Hubbarna skickar en offert till oss, sen börjar dem reparera. Alla reparationskostnader 
behandlas i ett separat kostnadskonto..  

Vi vet vad vi säljer bilen för för men vi vet ej reparationskostnaderna som kommer att uppstå. 
Dock får v i ju betalt av vållaren av skadan. Viktigt att gå på kunden. Ibland kan det vara 
väldigt svårt.  

Hur ser avdelningen ut? 

Vår uppgift är som sagt att optimera vagnparksplaneringen. Vi har en underenhet  carcontol 
som sköter den löpande planeringen av vagnparken, säljbilsansvarig, skadeansvarig och 
nyckelansvarig. 

Hur gör ni med bilar som ej kan utnyttjas? 

Bilar som inte kan användas pga skador och liknande är en ren kostnad. Vi kan se hur många 
bilar som står på verkstad. Då kan vi se vilka som reparerats under en längre tid. Dessa bilar 
är outnyttjad kapacitet. Vid en sådan situation tar vi  kontakt med stationerna och följer upp. 
För det är enkelt att glömma bort bilar som lämnas in. Vi kör en drive en gång per månad för 
att följa upp bilar på verkstad. 

Hur hanterar ni plötsliga ändringar? 

I en perfekt värld får vi en förvarning om ändringar. Vi har turen att VW har en egen 
lagavdelning så vi får förvarningar om ändringar. Händer något oväntat som t.ex. Oljepriser 
så finns det egentligen inte så mycket vi kan göra.  
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Intervju med säljchefen   

Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Vi ansvarar för intäktsbudgeteten totalt sett. Vi arbetar med segment där 50 % är corporate,  
25% är ersättningskunder och  15% Privatmarknad. Privatmarknaden är viktig för att bilarna 
hyrs ut till de två förstnämnda i under veckan. Vi bör vara i stort sett utsålda måndag tisdag 
onsdag. Beläggningskurvan går ner mot helgen. Därför satsar vi mycket på reabjudande och 
researrangörer. Efter att bilen hyrs ut början av veckan så  står ungefär 5000 bilar utan kund. 
Därför måste vi på något sätt få bilarna att rulla för att öka beläggningen. 

Hur ser det ut på avdelningen? 

Vi har 5 distriktsäljare som jobbar lokalt i stationsnätet. De jobbar mycket med att rekrytera 
loka kunder. Sedan har vi 3 stycken key acount manager som jobbar mycket med stora 
kunder. Vi har 2 personer med statistik och  1 med distributionskanaler, då det på senare år 
tack vare teknologin har blivit mycket viktigare att finnas på nätet på rätt sätt. Idag kan man 
boka en bil väldigt snabbt på olika hemsidor.  

5 nyckeltal som vi gör årsplan för. Första är hyror, dygn. En hyra kan vara på 2 eller 3 dagar. 
Vi räknar ut snitthyresdygn. Sedan bryter vi ner talen till undersegment och olika månader 
osv. Sedan kan vi ha en uppfattning om vad vi ska ha följande år. Vi räknar ut det till antal 
hyresdygn. Sedan skickar vi över rapporterna till inköp och logistik med en ungefärlig 
månadsfördelad. Sedan tittar dem på bilar och bestämmer behovet med angiven beläggning. 
Vi ser på historik och trender. Vi ser på våra kunder, ser konjunkturläget. När det blir 
lågkonjunktur så skär ju företagen ner och då ryker hyrbilarna. Exempel Scania: 2009 hade vi 
förutspått och skaffat en plan in till september men sen tog det tvärstopp. Då var det en stor 
utmaning och avveckla bilar. Vi äger ju bilarna så vi kan inte bli av med dem hur som hest. Vi 
jobbar hellre lite för tajt än för mycket bilar. Enklare att avveckla än att köpa in. Men vi får 
inte ligga för tight heller för då kommer vi förlora kunder så småningom. Vi planerar årsvis 
och har uppföljningsmöten månadsvis. Vi har en kontinuerlig dialog med inköp.  

Stationschefen skriver månadsrapporter och rapporterar dem till regionchefen.  Vi har  Mattis 
som är ansvarig för stationsnätet. Vi träffas regelbundet o pratar om läget. När vi gör våra 
prognoser så ser vi dels på våra säljsiffror, våra avtal. Sen gör varje station egna prognoser. 
Då får man en bra benchmark både uppifrån och nerifrån. Man försöker mötas vid mitten. Vi 
mäter från alla håll. Varje måndag har vi möten och stämmer av beläggningsläget. Vi ser även 
storleken på bilarna. 

Sen kontaktar inköp  billeverantörerna och får offerter. Sen får vi diskutera inom oss.  

Hur påverkar det att ni ingår i en biltillverkarkoncern? 

Ur kvalitetssynpunkt är det en styrka, då vi har samma vagnpark inom hela landet. Samma 
kvalitet över hela landet jämfört med konkurrenter.  

Hur kommer det sig att ni ibland köper mer unika bilgrupper? 

Unikt fall, då kan leverantörerna ibland komma med erbjudanden för att få ut sina bilar på 
marknaden och sedan sälja begagnat. Målet är att hyra ut dem självklart, bra planering gör att 
vi hyr ut. Reklam för leverantören på sätt och vis och vi kan erbjuda bättre bilar till kunderna. 
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Hur sker planeringen? 

Övergripande prognoser gjorde av oss möter stationens rapporter. Vi ser beläggningen varje 
dag per och station. Vi har en ständig utmaning med att optimera vagnparken. Det är här en 
fördel att äga bilarna för att kunna flytta bilarna. Rätt bilar på ska vara på rätt plats vid rätt tid. 

Hur ser era kundavtal ut? 

Avatalen är 1-3 år långa, då vi strävar efter långa avtal. Det beror på kund till kund.  Kunden 
själv går ofta på historik, om man t.ex. har 3000 hyror föregående år baseras offerten till stor 
del på det. Priset varierar på antalet leverantörer, har man flera som är med så måste man 
erbjuda ett billigare pris för att inte tappa kunden.  Ibland finns det saker som kunden inte kan 
förutspå, och om kunden hyr för mindre än avtalat så påverkar det nästa avtal. Vi ändrar inget 
under pågående avtal. Det är alltid enklare att fylla på med bilar om kunden skulle börja hyra 
mer.  

Hur hanterar ni minskad efterfrågan under sommaren? 

Vi allokerar mycket bilar under sommaren till turisttäta stationer som tex Arlanda och city. 
Sen händer det alltid att bilar står och då finns det inte så mycket att göra åt saken. 

Kan du förklara följande? 

Intäkt per dygn: Alla intäkter vi har och alla dygn vi sålt får vi ett snittpris. När man tar 
hänsyn till beläggningen då får man intäkt per dygn.  

Kapcitetsdygn: Fördelar omsättningen på innehavstiden. En bil har 365 dagars kapacitet.  
Låg intäkt per kapacitets dygn ger låg beläggning. Bra för att bedöma bilen.  

Beläggning: Utnyttjandegraden av vagnparken. 
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Intervju med stationschefen 

Dina arbetsuppgifter som stationschef? 
Bilinköp och planeringen på en lokal nivå. Vi lägger upp prognos för hela året. Hur många 
bilar vi kommer att ha månad för månad. Som hamnar på ekonomiavdelningen. Bilkostnaden 
som vi har på stationen baseras på vad jag tror vi kommer att ha varje månad. Vi tittar på 
information från tidigare månader och gör en uppskattning för kommande.  

Finns det rutin för att hantera bilbrist? 
Det finns förstås rutiner för hur vi ska jobba med över och underskott. Rätt invecklad fråga. 
Saken är den att Om det är slut på golf så erbjuder vi audi till kunden som hyrt golf, och på så 
sätt förlorar vi inte hyror. Egentligen har vi underskott men vi får inte lägga oss på stopp för 
det.   

Hur hanterar man överskott?   
Har man överskott så rapporterar man in till car control. Hur snabbt man kan agera beror på 
hur timat allting är. Tex om man vet att vi har 40 bilar över nästa vecka och Norrland ligger 
minus, så kan man skicka dit. 

Vad ingår i kostnadsberäkningen? 
Alla tänkbara kostnader. Holding cost är vad bilen kostar sammantaget med inräknat allting. 
Personal, lokal, försäkringar. Man har avskrivning på bilen i ett år så man vet vad man får 
tillbaka för bilen om ett år. Så om bilen kostar 100 tkr och vi vet att vi får 80 tkr för den om 
ett år ligger vi 20 tkr back, som vi måste ta in, plus täcka personal och alla andra kostnader.  

Hur stor del av totalkostnaden är självaste bilen? 
 

Kungens kurva som exempel, total car cost hittills 45%.  

Hur mycket kan du ansvaras för att det går dåligt? 
Det enda jag kan göra är att reparera vagnparken från vecka till vecka, eller dag till dag.  För 
att hålla ner kostnaderna, det är bilarna som kostar, och personal. Jag ansvaras till en viss del. 
Struntar jag i så får jag förstås skit för det. 

Hur räknas bilar som inte riktigt används till kunder i kostnaderna? 
Ja, ren kostnad. Kostar bara pengar.  

Vad menas med tomdygn? 
Vi räknar per månad antal dygn vi inte hyr ut bilen och den bara står. Man vill ligga på 70%.  
Kapacitetsdygn är dock hur många timmar av dygnen den används. Vi kan få betalt för hela 
dygn men den lämnas tillbaka efter 2 timmar. Står den då i garaget så minskar kapacitetsdygn. 
Dock svårt att få in en bil kl. 7 am och hyra ut den på nytt kl 8 am.  
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Intervju med Carcontrol 

Hur ser era uppgifter ut på avdelningen? 
Uppdraget är central bilplanering kan man säga. Uppdraget är att ha dialog med regionsdelen, 
förse stationsnätet med rätt antal bilar. Steg ett är att fördela bilarna ut i landet på det sätt de 
kan utnyttjas bäst. 
Många stationer har bilar som skall säljas, och vi måste se till att leverera nya bilar dit. En 
annan del är historisk perspektiv. Statistik från tidigare månader.  

Hur Viktig är stationernas beräkningar? 
Väldigt viktigt. Jag har ju lite helikopterperspektiv men kan inte ha koll på alla stationer själv. 
Så rapporter från stationerna blir viktig process.  

Hur planeras fördelning och transporten mellan olika städer o stationer? 
Långa avstånd alltid motortransport, men korta avstånd som mellan nära stationer sköts på 
egen hand av egen personal.   

För och nackdelar med motortransport? 
En aspekt är ledtiden. Kortare avstånd går fortare med egen personal men större mängd bilar 
måste skötas med transportföretag.  

Tidskrav för transportören? 
Generellt är det 72 timmar. Men finns avtal där kortare avstånd ska gå fortare ibland, tex 48 h.  

Har du samma kontakt med de privatägda stationerna? 
Ja, de har samma roll mot mig och jag samma roll mot dem som jag har med övriga stationer. 

Stopsell? 
Dels spärrar vi nåt i systemet green way kopplad till nätet o alla andra Europcar i andra 
länder.  

Finns det några lager innan de anländer hos europcar? 
Inga mellanlager, men i södertälje kan bilar hållas tills vidare, och tills man ibland bestämmer 
var de ska skickas.  

När olika företag som Scania beställer bilar och antal dygn, vet ni inte var de skall tas 
emot? 
Nej, logistik o inköp vet bara antal dygn och jag får till uppgift att fördela. Och där finns det 
absolut förbättringsmöjligheter.  
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