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Förord 
 
Rapporten är ett examensarbete inom maskinteknik vid Lunds tekniska högskola. Vi 
har till stor del utfört arbetet på ITT Flygt i Emmaboda under senare delen av hösten 
2003 och fram till sommaren 2004. Det har varit en intressant och givande tid när vi 
har fått många nya intryck från företagsvärlden och hela tiden fått trevligt bemötande. 
Arbetet har försenats och komplicerats av att de uppgifter som vi till en början 
grundade arbetet på från ekonomisystemet Maximo inte kunde användas i rapporten 
för att det innehöll ofullständiga uppgifter. Därför har vi i viss mån fått ändra om och 
anpassat arbetet därefter.  
 
Vi vill först och främst tacka våra handledare Bengt Horndahl på institutionen för 
produktionsteknik och Björn Nilsson som varit vår handledare på Flygt. I övrigt vill vi 
tacka de på Flygt som ställt upp på intervjuer och även leverantörsrepresentanterna 
från BT och Sewa som har försett oss med uppgifter på rentalavtal. 
 
Lund, maj 2004 
 
Marcus Ethnersson 
Martin Åkvist 
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Sammanfattning 
 
Den interna logistiken i företag kräver ofta att truckar används. Truckarna ger inget 
mervärde för produkten men det är viktigt att truckarna fungerar och sköter sitt jobb 
för att produktionen skall fortgå. Att minimera sina kostnader för truckar ligger i alla 
företags intresse. Det finns idag olika anskaffningssätt för truckar dessa är att köpa, 
leasa och ha truckarna på rentalavtal. Att köpa truckar och att använda sig av 
rentalavtal jämförs i detta arbete. 
 
ITT Flygt är ett producerande företag och tillverkar pumpar och omrörare. De äger 
idag ett större antal truckar som finns i produktionen. Företaget har uppmärksammat 
att andra anskaffningsformer finns och vill utreda om andra alternativ är mer 
fördelaktiga. Syftet med rapporten är att titta på nuläget i truckparken på företaget 
och se om rentalavtal är mer fördelaktigt anskaffningssätt av truckar för ITT Flygt. 
 
Tre parallella delar går igenom arbetet för att belysa för- och nackdelar med de olika 
alternativen.  

• Direkt kostnadsjämförelse som jämför de direkta kostnaderna med kalkyler 
som olika insatta förutsättningar då det gäller avtalstid. Kalkylerna redovisar 
resultaten i form av annuitetsskillnader. 

• Indirekta kostnaderna som inte går att värdera tas upp och diskuteras i 
rapporten och åskådliggörs i en SWOT analys.  

• Den sista delen av rapporten tar upp frågan om vilket leverantörsförhållande 
som är bäst mellan Flygt och truckleverantörerna. Och analysen sker med 
hjälp av Kraljics matris.  

 
Det finns ett flertal leverantörer på marknaden som kan ge underlag till den direkta 
kostnadsjämförelsen. BT-Svenska och Sewa Truck AB är två leverantörer av de 
största truckmärkena idag. BT-Svenska har BT och Toyota truckar i sin produktflora 
och SEWA Truck AB har Linde truckar. Deras avtalsförslag på rental används i den 
direkta kostnadsjämförelsen. Då ITT Flygt har ett större antal truckar valdes ett 
mindre antal truckar ut som på bästa sätt skulle representera hela truckparken. För 
att få en uppfattning om de indirekta kostnaderna som rentalavtal medför har 
intervjuer med två företag som har rentalavtal gjorts i arbetet. Företagen är Trensum 
Food AB och Emmaboda Glas. De här uppgifterna och intervjuer på Flygt har legat 
som grund för rapporten. 
 

• De direkta kostnaderna gav klar fördel för att äga truckar. 
• De indirekta kostnaderna gav fördel för rentalavtal. 
• Enligt Kraljics matris så bör ITT Flygt äga truckar. 
 

Resultatet av rapporten är att anskaffningssättet som ITT Flygt skall använda sig av i 
framtiden är som det är idag att köpa truckarna. Men en delvis förändrad syn på 
inköpen bör initieras. 
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1. Inledning 

  

1.1 Bakgrund 
 

Flygt AB grundades 1901 och har producerat pumpar sedan 1930-talet. 1956 
tillverkades den första dränkbara avloppspumpen. ITT Flygt är tillverkare och 
distributör av dränkbara pumpar och omrörare. Företaget producerar också 
styr- och övervakningsutrustning, prefabricerade pumpstationer samt tillbehör 
som spolventiler. Produkterna används i vatten- och avloppsanläggningar, 
med energibesparing, översvämningskontroll, dränering vid byggen och i 
gruvor, bevattning och i industriprocesser. Företaget har hel- eller delägda 
försäljningsbolag i 34 länder och försäljning genom distributörer i mer än 90 
länder. Antalet anställda är cirka 4000 i Sverige, varav cirka 1500 medarbetare 
är fördelade på två produktionsenheter och ett huvudkontor samt filialer 
runtom i Sverige. Företagets omsättning är 5 miljarder kronor. ITT Flygt ingår i 
den amerikanska koncernen ITT Industries Inc. Som är ett globalt 
tillverkningsföretag med 38000 anställda världen över och en omsättning på 
närmare 50 miljarder kronor. 
 
Produktionsenheterna ligger i Kristianstad och Emmaboda där Emmaboda 
med sina 1100 anställda är den största av de två och tillverkar företagets 
omrörare och dränkbara pumpar. Flygts dränkbara pumpar är deras viktigaste 
produkt tack vare sin unika tätning, vilken hindrar vatten från att nå in till 
motorn. På Flygt i Emmaboda har företaget hela tillverkningsprocessen från 
gjuteri till färdig produkt. Det ger många förflyttningar av material och 
produkter inom produktionsområdet. 
 
Härefter syftar rapporten endast på Flygts produktionsenhet i Emmaboda och 
benämns endast som Flygt i rapporten.  
 
Flygt äger idag ett stort antal truckar (cirka 160), traktorer och transportvagnar 
som de använder i sin produktion av dränkbara pumpar. Truckarna är av ett 
antal olika modeller beroende på vad de används till och har därmed de 
specifika egenskaper som krävs. Varje år köper Flygt in cirka 10 nya truckar 
och en ny truck kostar mellan hundratusen kronor och en miljon kronor. 
Reparationer och service av fordonen sker på en underhållsavdelning på Flygt 
där 4 anställda arbetar med att kontinuerligt reparera fordonen.  
 
Under ett antal år har det förekommit funderingar om man på Flygt ska hyra 
truckar istället för att äga dem själva. Det framförallt på grund av de stora 
truckinvesteringar som sker varje år. Nu är Flygt intresserade av att se om 
eget ägande av truckar är den bästa lösningen eller om det finns bättre 
upplägg. Alternativet för företaget är att ha truckar på rentalavtal och 
därigenom också lägga ut service och reparation av truckarna. 
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1.2 Problemformulering 
 

Utifrån denna bakgrund kommer vi fram till följande frågor som vi behandlar i 
rapporten. 
 
Under vilka förutsättningar är det fördelaktigt för ett företag att ha truckar på 
rentalavtal? 
 
När är det bättre att äga truckparken? 
 
Vilka fördelar och nackdelar finns det med rentalavtal? 
 
Är det lämpligt att knyta en nära kontakt med truckleverantör? 
 
Kommer underhållskvalitén påverkas vid ett rentalavtal?  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med rapporten är att med investeringskalkyler jämföra nuläget och 
rentalavtal med varandra och därigenom få underlag till en förutsägelse om 
den framtida truckparken och hur underhållet ska vara uppbyggt. Detta kan 
sammanfattas.  
 
Är det fördelaktigt för Flygt att införa rentalavtal på truckparken? 
 

1.4 Avgränsningar och fokus 
Rapporten har fokus på anskaffningsformen av truckar, underhållsavdelning 
och truckarnas underhållskostnader på Flygt. I direkta kostnaden avgränsar vi 
oss till 19 utvalda truckar som representerar truckparken. Antalet kom vi fram 
till med leverantörerna som ansåg att det var rimligt. I rapporten används de 
truckar av leverantörernas egna märke i rentalförslaget. Avgränsningar inne i 
jämförelsen beror på vilken data som finns och bedöms som korrekt. 
Avgränsning av leverantörer blir till två av leverantörer som Flygt redan har en 
etablerad kontakt med. För det är lättare att arbeta upp en bra kontakt med 
redan befintlig leverantör, än att skapa en ny. 
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2. Metod 
 

2.1 Metodik 
 
Rapportens syfte åskådliggörs tydligast med en investeringsbedömning mellan 
de två alternativen, att införa rentalavtal på truckparken eller att bibehålla det 
nuvarande upplägget där Flygt äger truckarna och utför underhållet. För att 
underlätta jämförelsen så har arbetet delats upp i tre delar som tar upp 
fördelar och nackdelar för de två alternativen. De tre delarna kommer att 
behandlas parallellt genom uppsatsen och ger tillsammans ett svar på 
fördelaktigast alternativ. De tre delarna är direkta kostnader, indirekta 
kostnader och leverantörsförhållande. 
 
Inledningsvis kommer det att bli en litteraturstudie som grundas på 
problemformulering och syfte. Litteraturstudien kommer att bilda rapportens 
teorikapitel. 
 
I rapportens empiridel kommer aktuella data för befintliga truckar och 
underhållsavdelningen att grundas på Flygts underhållsbudget. Det kommer 
att kompletteras av intervjuer med medarbetare på Flygt. De data som berör 
alternativet rental av truckar kommer att baseras på intervjuer med utvalda 
leverantörer och deras avtalsförslag. De insamlade data används för att 
jämföra de direkta kostnaderna med varandra i en kalkyl. Den direkta 
kostnadsdelen består av en jämförelse mellan att införa rentalavtal på ett urval 
av truckar med att köpa in nya truckar. Det är så rentalavtalet kommer att se ut 
i framtiden efter övergångsperioden. Den kommer i en första del att sträcka sig 
fem år framåt och jämföras med hur mycket motsvarande truck kostar att äga. 
I en andra del kommer ett nytt femårsavtal att slutas på samma truck och då 
jämförs hela tioårsperioden med att äga motsvarande truck. Även en kalkyl 
som sträcker sig att äga i tio år och där det jämförs med två nya femårs 
rentalavtal på truckar. Denna indelning gör vi eftersom det är vanligt att företag 
delar in uthyrningen i femårsperioder för att inte binda upp sig för länge. 
 
Den andra delen innehåller indirekta kostnader vid rentalavtal och andra 
fördelar som är svåra att sätta värde på. Indirekta kostnader är svårt att få tag 
på exakta siffror. Rapporten kommer därför endast att belysa och diskutera 
dessa kostnader. Grunden till diskussionen om indirekta kostnader är en enkät 
till truckförare och intervjuer med två företag vilka redan har rentalavtal på sin 
truckpark. 
 
Vid ett rentalavtal kommer Flygt att knyta en nära relation till sin leverantör och 
om det är rätt strategi ska diskuteras i delen om leverantörsförhållande. Vid 
undersökning av vilken typ av leverantörsförhållande Flygt ska knyta till sina 
truckleverantörer har det använts intervjuer med leverantörer och även 
intervjuer med anställda med kunskap inom de berörda områdena på Flygt. 
Med hjälp av den informationen diskuteras sedan hur den optimala relationen 
ska se ut med hjälp av Kraljics matris. 
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I rapportens analysdel kommer de insamlade data att användas i de modeller 
och teorier som definierats i teorikapitlet. Och från analysen kommer sedan 
slutsatser att fastställas. 
 

2.2 Validitet 
 
För att rapporten skall ha hög validitet skall den se till vilken utsträckning man 
mäter det man verkligen skall mäta. Med tanke på antaganden man gör med 
avseende på truckdata som skall värderas finns en viss risk att man avgränsar 
bort faktorer som har viss inverkan. För att få rimlig men hög validitet avser vi 
att göra en noggrann undersökning på ingående faktorer i truckberäkningen 
samt att ha flera källor där så är möjligt. Att använda sig av ha flera källor för 
samma data kallas triangulering.  

 
Vid intervjuer skall tydliga, ej vinklade frågor ställas. Intervjuer kan ge fel data 
om man ställer frågor som uppfattas felaktigt eller om man tolkar svaren fel. Vi 
strävar efter att ställa tydliga, ej riktade frågor och när det är möjligt 
dubbelkolla för att uppgifterna ska få så hög validitet som möjligt. Och där man 
kan jämföra uppgifter från olika intervjuer om samma data. 
 
Restvärdet har vi tagit fram på de gamla truckarna och tagit dess procentsats 
och använt på truckarna i avtalsförslaget. Där finns också en minskning i 
validiteten.   
 

2.3 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är graden av tillförlitlighet i mätinstrumenten. Intervjuer i rapporten 
kan delas upp i två olika slag. Först är det intervjuer inom Flygt, där bedöms 
tillförlitligheten som hög. På grund av att det sker ett val av intervjuade 
personer som sker av rapportskrivarna i samarbete med Flygtpersonal, vilket 
ger insatta svarande som med anledning av Flygts egenintresse av rapporten 
inte har någon anledning att förvanska svaren. De andra intervjuerna sker 
med potentiella leverantörer av leasingtruckar och där finner vi att 
tillförlitligheten kan vara lägre. För de kan framställa sig själva som något 
fördelaktigare än de i själva verket är. Men här får rapportskrivarna vara 
tydliga och vaksamma för att få en hög tillförlitlighet. 
 

2.4 Objektivitet 
 

Vid intervjuer är det så att i de allra flesta fall så har människor mer eller 
mindre förutfattade meningar om saker. Men det är inget rapporten tar hänsyn 
till. Inte heller tar rapporten vidare upp om vissa intervjuer på företaget är 
objektivare än andra utan nämner att det är ett problem men tror inte att det 
kommer att få någon märkbar påverkan på rapporten. Tilläggas bör att 
rapportskrivarna åtminstone är objektivt inställda vid rapportens början, men 
kan i viss mån påverkas allteftersom arbetet utformas. 



Anskaffningsjämförelse på ITT Flygt - mellan rentalavtal och traditionella inköp. 
  

 9

 3. Teori 
 

3.1 Leasing 
 

Det finns många former av hyrning av materiella ting som företag använder sig 
av. En form av hyrning är leasing. Leasing innebär att leasingtagaren betalar 
en bestämd månadsavgift under ett visst antal år istället för att köpa detaljen. 
Det medför att leasingtagaren inte äger detaljen, men kan i vissa fall köpa ut 
den när avtalet har gått ut till dåvarande restvärde. Det finns två huvudformer 
av leasing, finansiell- och operationell ([1] Leasing i Sverige, Erling Green). 
Finansiell leasing är när leasingtagaren enbart hyr detaljen och själv står för 
underhållskostnader medan leasingföretaget även står for detaljens 
reparationer och underhåll vid operationell leasing. Truckleverantörerna 
använder ordet rental istället för operationell leasing. Därför kommer 
begreppet rental att användas i rapporten. 
 

3.2 Annuitetsberäkning 
 

Annuitetsmetoden är en investeringskalkyl som används för att beräkna 
lönsamheten på en investering och framförallt när det är årliga genomsnittliga 
resultatet på en investering som är intressant ([2] Investeringsbedömning, 
Ingvar Persson och Sven-Åke Nilsson). Det är en summering av alla intäkter 
och utgifter som är fördelad på investeringens ekonomiska livslängd så att det 
är samma överskott eller underkott varje år.  
  
Vid beräkningen utförs nuvärdesberäkning av samtliga årliga intäkter, utgifter 
och det slutgiltiga restvärdet.  De summeras vid år noll tillsammans med 
investeringens grundinvestering. Därefter fördelas det överskott eller 
underskott vid år noll jämt fördelat över antalet år tillsammans med den årliga 
räntesatsen så att det blir samma överskott eller underskott varje år. De årliga 
överskotten innehåller då en del av det resultat vid år noll men även en del 
med de årliga ökande kalkylräntorna. 

( )
( )

Annuiteten
i
iiNuvärde n

n

=
−+

+×
11

1  

 
I ekvationen ovan är kalkylräntan i och antalet år n. 
 
En investering bedöms som lönsam om de årliga resultaten är positiv. Den 
stora fördelen med annuitetsmetoden är att det går att jämföra investeringar 
med olika livslängd med varandra. 
 

 3.3 Nuvärde 
 

När man gör en investeringskalkyl används värden flera år framåt i tiden. För 
att kunna jämföra dessa med ett annat investeringsalternativ använder man 
nuvärdesmetoden för att räkna om dessa till ett nuläge ([2] 
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Investeringsbedömning, Ingvar Persson och Sven-Åke Nilsson). Man 
använder kalkylräntan och räknar ränta på ränta för att räkna tillbaka till 
nuläget för att kunna jämföra kostnader. Metoden kallas nuvärdesmetoden 
men ibland även diskonteringsmetoden eller kapitalvärdesmetoden. 

n
n

O i
K

K
)1( +

=  

Nuvärdet OK  räknas ut med insatta värden på n som är antalet år, i  
kalkylräntan och nK  som är slutvärdet.  

3.4 Slutvärde 

När man har en kostnad som var för n antal år sedan använder man 
slutvärdesmetoden ([2] Investeringsbedömning, Ingvar Persson och Sven-Åke 
Nilsson) för att räkna fram det till nuläget. Med hänsyn till kalkylräntan och 
antalet år får man fram ett värde som kan användas till jämförelsen. 

n
On iKK )1( +=  

Faktorn ni)1( +  kallas räntefaktorn.  

Slutvärdet nK  räknas ut med insatta värden på n som är antalet år, i är 
kalkylräntan, och OK  är det ursprungliga beloppet. 

3.5 Känslighetsanalys 
 

De ingående värdena i en kalkyl är mer eller mindre osäkra i förhållande till 
verkligheten, ofta går det att urskilja de kritiska parametrar som är osäkra och i 
regel är det de löpande in- och utbetalningarna som är svårast att bedöma. I 
våra kalkyler motsvarar de löpande utbetalningarna underhållskostnaden. Ett 
sätt att behandla denna osäkerhet är att beräkna hur mycket värdet på den 
kritiska faktorn får variera utan att lönsamheten blir otillfredsställande, att göra 
en så kallad känslighetsanalys ([2] Investeringsbedömning, Ingvar Persson 
och Sven-Åke Nilsson).  
 
I rapporten kommer känslighetsanalysen att användas för parametrar som 
verkar osäkrast och som har stor betydelse för resultatet på kalkylen. 
Underhållet och kalkylräntan används i beräkningen. Känslighetsanalysen tar 
fram en procentsats på hur mycket den kritiska parametern får variera för att 
det tidigare utslaget ska ändras. I rapporten sker överslaget mellan om 
rentalavtal är lönsammare än dagens inköpssätt. 
 

3.6 Skatt 
 

I vissa fall kan det i kalkyler vara fördelaktigt att räkna med skatt för att få en 
verklighetstrogen bedömning. Därför har vi i rapporten tagit hänsyn till skatt i 
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vissa av kalkylerna. I kalkylerna ([2] Investeringsbedömning, Ingvar Persson 
och Sven-Åke Nilsson) sker det ett par förändringar när skatt tas med i 
beräkningarna. 
 
Först och främst blir det en reducering av alla kostnader och en skatt på alla 
intäkter i kalkylen. De är båda med skattesatsen 28 % som vi har valt att 
använda i kalkylerna. I rapporten är kostnadsställena underhållskostnad och 
avskrivningar i alternativet att köpa truckar och i rentalförslaget är kostnaden 
hyran. Avskrivningarna är endast med som en kostnadsreducering i rapporten 
och därför endast med i kalkyler som tar hänsyn till skatt. Grundinvesteringen 
betraktas som en investering och inte som en kostnad och får ingen 
skattereducering utan det sker genom avskrivningar vars storlek beror på 
grundinvesteringen. I kalkylerna finns nästan bara kostnader förutom i det 
fallet då en truck säljs. Det inträffar i kalkyler på fem år där det finns ett 
framtaget restvärde och eftersom trucken inte är fullt avskriven förrän efter sju 
år så blir vinsten som ska skattas restvärdet minus de avskrivningar som är 
kvar. Efter fem år är avskrivningen 2/7 av grundinvesteringen kvar. Om 
restvärdet är mindre än 2/7 av grundinvesteringen blir det naturligtvis en 
reducering av skatten på skillnaden.  
 
Det andra som är annorlunda i kalkyler som tar hänsyn till skatt är att 
kalkylräntan påverkas av skatten och blir: 
 

nskatt ii ×−= )28,01(  
 
Där ni  är kalkylräntan innan skatt. I rapporten räknar vi med företagets 
kalkylränta som är 10 % utan skatt och då blir kalkylräntat 7,2 % med skatt. 
 

3.7 SWOT 
 
SWOT står för strenghts (styrkor), weaknesses (svagheter), opportunities 
(möjligheter) och threats (hot). En SWOT analys ([3] Exploring Corporate 
Strategy, Gerry Johnson och Kevan Scholes) sammanfattar nyckelfrågor från 
affärsmiljön och den strategiska kapaciteten i en organisation som är mest 
trolig att påverka strategiutvecklingen. Det används till att se hur styrkor och 
möjligheter kan utnyttjas och hur man skall gå tillväga för att minska svagheter 
och möta de hot som finns. Den används också till att se möjligheter i 
utvecklandet av kärnkompetensen. SWOT är ett verktyg som ställer upp 
nuläget i en process eller ett företag. SWOT-analys kan användas på kort och 
lång sikt. På kort sikt är det bra att använda för att se på dagsläget och kanske 
mindre frågor. På lång sikt används det som ett hjälpmedel för den strategiska 
planeringen och strategiska beslut. Vi använder oss av SWOT för att belysa 
rental alternativet. I SWOT tar vi upp även upp de ej ekonomiskt mätbara 
aspekterna. Dessa följs av en gradering huruvida egenskapen är betydande 
eller mindre betydande. Genom att utföra denna analys klargörs för det mesta 
den aktuella situationen - både på så sätt att det visar sig vad som behöver 
göras och genom att problemen sätts in i de rätta sammanhangen. 



Anskaffningsjämförelse på ITT Flygt - mellan rentalavtal och traditionella inköp. 
  

 12

Fördelen med modellen är att den ger en enkel men överskådlig bild som 
belyser de ingående faktorerna.   
 

3.8 Benchmarking 
 
Benchmarking innebär att ett företag jämför och hämtar idéer kring hur 
verksamheten kan utvecklas ([4] Benchmarking, Bengt Karlöf och Svante 
Östblom). Man kan utföra benchmarking i olika nivåer, det kan avse helheten, 
dess delar eller gå in på djupet. Det finns olika typer av benchmarking. Intern 
benchmarking avser jämförelser i den egna verksamheten, exempelvis mellan 
dotterbolag, filialer och säljgrupper. Extern benchmarking är jämförelse med 
likartad verksamhet, exempelvis konkurrenter eller andra motsvarigheter med 
annan marknad. I vårt arbete använder vi oss av den tredje typen s.k. 
funktionell benchmarking. Funktionell benchmarking avser en jämförelse av 
produkter, tjänster och arbetsprocesser med företag och organisationer 
oavsett bransch. Målet är att identifiera bra beteende varhelst det kan finnas. 
Eftersom man rör sig i olika branscher gör man jämförelser i delar av 
verksamheten i form av arbetsprocesser eller liknande som har en logisk 
motsvarighet även i andra branscher. Funktionell benchmarking kan leda till ny 
kunskap och nya insikter som kan medföra stora förändringar i verksamheten. 

 
                    Benchmarking sker i fem steg. 
• Man ställer sig frågan. –”vad ska benchmarkas?” 
• Identifiering av benchmarking partners. 
• Informationsinsamling 
• Analys. 
• Genomförande av resultat. 
 
Vi använder benchmarking i första hand för att få ny kunskap och insikter om 
vad en ändring i Flygts truckverksamhet skulle få för för- och nackdelar. Vi ser 
på möjliga framtida alternativ till vår verksamhet med ett företag i annan 
bransch som har differentierande syn och ser om vi kan lära av dom. Vi vill se 
vad dom grundat sina beslut på och se om de är relevanta för oss i vårt 
beslutsfattande. 
 

3.9 Leverantörsförhållanden 
 
Företag har ofta många olika leverantörer för att få in alla tjänster och 
produkter till organisationen. För varje leverantör som tillför något, måste 
företaget ta ett beslut om hur de vill att leverantörsförhållandet ska se ut. För 
att underlätta beslut om hur nära och djup kontakt förhållandet ska vara finns 
det en del modeller och teorier för att underlätta vid de strategiska besluten. 
 
Det finns två olika grundtyper av leverantörsförhållanden ([5] Managing the 
global supply chain, Schary,P.,Skjött-Larsen,T). 
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Den första är nära kontakt, där företag och leverantör arbetar nära varandra 
och samarbetar. Och när problem uppstår så försöker företaget och 
leverantören att tillsammans lösa problemet. 
 
Andra grundtypen är när företaget och kunden har ytligare kontakt och 
undviker ett alltför nära samarbete, för när sedan problem uppstår så byter 
ofta företaget leverantör.  
 
För att välja vilken relation företaget skall ha till leverantör så brukar det bero 
på hur nära produkten/tjänsten är till företagets kärnkompetens eller hur 
specifik och komplex produkt som investeras.  
 
För mer ingående underlag vid strategiska beslut används portföljmodeller. 
Det finns ett antal olika former av modeller men i det här arbetet kommer 
främst The Olsen & Ellrams portföljmodell att användas.  
 
Modellen har Kraljics matrismodell som grund och den delar in en matris i fyra 
inköpsförhållanden. Matrisen är uppritad i ett tvådimensionellt 
koordinatsystem. På den lodräta axeln är den graderad efter försörjningsrisk 
och på den vågräta axeln efter strategisk betydelse. Se figur 3.1.  
 
  

  
figur 3.1: Kraljics matris. 

 
Faktorer som påverkar produktens strategiska betydelse:  

• Kompetensfaktorer beskriver hur nära inköpsartiklarna är till företagets 
kärnkompetens och deras strategiska betydelse. Viktig fråga är om inköpet 
kan öka kunskapen eller den teknologiska styrkan för det köpande företaget. 
 

• Ekonomiska faktorer inkluderar storleken/antalet och värdet på inköpet. Viktiga 
frågor är möjligheten att få inflytande på/med leverantören för andra köp och 
hur mycket den inköpta artikeln tillför till vinsten/lönsamheten på den slutgiltiga 
produkten eller tjänsten. 

 
 

Flaskhals Strategiska    
produkter 
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Strategisk betydelse 
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• Image faktorer beskriver hur inköpet påverkar varumärkets namn och hur det 

påverkar hur kunder uppfattar företagets image. 
 
Faktorer som påverkar försörjningsrisken: 

• Produktens katraktärsdrag, som unikhet och komplexitet. 
 

• Leverantörmarknadens karaktärsdrag, som antalet och de relativa 
marknadsandelarna mellan leverantörer, deras storlek och styrkor och deras 
andelar av kunders inköp. 
 

• Risk och osäkerhet relaterad till inköpstransaktionen, som den teknologiska 
risken och hur leverantören väljer att anpassa sig.  
 
De här olika faktorerna skall ligga till grund för hur företaget sedan ska klassa 
inköpsförhållandet. Värderingen av de olika faktorerna får anpassas till företag 
och bransch och faktorerna ska först och främst ligga till grund för den 
diskussionen. När företaget har passat in inköpets karaktär i matrisen utefter 
de två axlarna så har de fått fram ett inköpsförhållande som kan ligga till grund 
för hur företaget skall knyta kontakten med den aktuella leverantören.  
 
De fyra olika leverantörsförhållandena är:  
Ickekritiska produkter har liten betydelse och risk för företaget. De produkterna 
har ofta stora hanterings- och administrationskostnader, vilka i vissa fall är 
större än själva köpet. Därför bör företaget att förenkla och standardisera 
inköp och hantering av den produkten.  Det kan företaget göra genom att 
reducera antalet leverantörer och att delegera orderhanteringen till den 
slutgiltiga användaren. Ett exempel på ickekritiska produkter är basvaror 
såsom kontorsmaterial. 
 
Hävstångsprodukter har liten risk och stor strategisk betydelse för företaget. 
Det är i de fallen viktigt att utnyttja sin starka förhandlingsposition och 
eventuellt spela ut leverantörer mot varandra. Här får företaget överväga om 
det är aktuellt att teckna kontrakt eller beställa enligt spot mix. Det är priset 
som har stor betydelse för den här produkten. Hävstångsprodukter är 
lönsamma råvaror för tillverkning. 
 
Flaskhalsprodukter är produkter med stor risk och liten betydelse för företaget. 
Här bör företaget utrustas med säkerhetslager för att förhindra en eventuell 
brist. Företaget bör även söka aktivt efter alternativa leverantörer för att 
förebygga denna brist. Flaskhalsprodukter är ofta högteknologiska 
råmaterialsprodukter som ingår i en svagt lönsam produkt. 
 
Strategiska produkter har stor betydelse och stor risk. För den produkten är 
det viktigt att utveckla integration mellan företag och leverantör. Här ska valet 
av leverantör ske med omsorg och ses på lång sikt. Ofta är det företagets 
lönsammaste högteknologiska produkt som är strategisk. 
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Leverantörsförhållandena är grovt indelade men ger ändå en klar bild av hur 
företag skall förhålla sig till olika leverantörer. Men skalan och var företaget, 
produkten och leverantören ligger i den får diskuteras fram. 
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4. Empiri 
 

4.1 Företagsbeskrivning 
 

4.1.1 Truckverkstad 
Det har funnits en truckverkstad på Flygt sedan 1974. Truckverkstaden finns 
idag i en av byggnaderna på produktionsområdet. I truckverkstaden arbetar 3 
mekaniker heltid och en halvtid med underhåll av truckar, vagnar och 
maskiner. Andelen av dess tid är ungefärligt så fördelad att dom arbetar med 
truckar 90 % av arbetstiden. För närvarande har Flygt ett samarbete med 
leverantörer som innebär att leverantörer håller ett litet lager hos Flygt som 
leverantören står för, och Flygt betalar för de detaljer de använder.  

4.1.2 Truck 
Det finns 155 truckar på Flygt. Av de är 43 motviktstruckar och 112 
stödbenstruckar. Motviktstruckar drivs av el, gasol eller diesel och går 
utomhus. Stödbenstruckar drivs med batteri och går inomhus. 
Stödbenstruckarna är mestadels led- och ståstaplare. Ett antal plocktruckar, 
smalgångstruckar och skjutstativstruckar finns också. Inköp av truckar sker 
när detta initieras av truckföraren som tar kontakt med truckansvarig. Antingen 
för att byta ut en truck som inte längre passar i arbetsmiljön eller köpa in en 
truck för att fylla ett nytt behov. En poängbedömning av trucken ger underlag 
för om trucken skall tas ur bruk och ersättas. Poängbedömningen sker med 
hjälp av en mall som tar hänsyn till truckens ålder, drifttimmar, 
underhållskostnad och den arbetsmiljö den körs i. (se bilaga 3). Truckar som 
inte längre passar i en del av produktionen flyttas till en avdelning där den 
används mindre, alternativt där miljön är annorlunda. Trucken som byts kan 
också bli en reservtruck som används då den ordinarie maskinen är ur bruk 
eller på service. Medelåldern på truckarna i dagens truckpark är 12 år. 

4.1.3 Inköpsprocessen 
Vid inköp av en ny truck på Flygt så sker det efter ett visst mönster. Det börjar 
med att truckansvarige uppfattar ett behov från någon av personalen i 
underhållsavdelningen eller någon av truckförarna. När truckansvarige 
konstaterat att det krävs en nyinvestering så tar han upp det med 
produktionschefen som godkänner köpet och en inköpare utför inköpet. 
Godkännandet från produktionschefen baseras på om kapital finns tillgängligt 
för det finns ingen budget för inköp av truckar, därför brukar det ofta bli flest 
inköp under hösten när det blir kapital över från andra håll i företaget och som 
de vill investera.  
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4.2 Leverantörer 
 
Den ekonomiska jämförelsen angrep vi på så sätt att vi tog reda på vilka 
leverantörer det finns som har rentalavtal i Flygts närområde. Vi tog kontakt 
med två av dessa leverantörer för att få information om avtalets uppbyggnad 
och för att få ett avtalsförslag som vi kunde jämföra med befintlig truckpark. 
Med tanke på att det finns många truckar på Flygt så valdes ett antal truckar ut 
som vi sedan skickade till leverantörerna. 23 truckar skickades iväg till 
leverantörerna och 19 av dem fick vi avtalsförslag från båda leverantörerna. 
Urvalet av truckar gjordes med hjälp av truckansvarige som valde ut truckar 
med olika egenskaper för att urvalet skulle motsvara hela truckparken så bra 
som möjligt. I och med att vi inte fick avtal på alla 23 truckar så blev 
fördelningen mellan motviktstruckar och övriga truckar inte helt 
överensstämmande i urvalet. De 23 truckarna mes olika egenskaper 
skickades iväg till leverantörerna och de finns listade i tabell 4.1 nedan.  
 

Truck Nr. Typ Drivm Kapacitet Stativ Full frilyft Lyfth Aggregat Däcktyp Bytesbatter Hytt Tim/år Miljö
1 Motvikt EL 1500kg Trippel Ja 5000 GSSF LG Ja Ja 1100 Lager
2 Motvikt EL 1800kg Trippel Ja 5425 GSSF Massiva Nej Ja 850 Lager
3 Motvikt Diesel 3000kg Duplex Nej 4000 GSSF LG Ja 1150 Ute
4 Motvikt Gasol 2500kg Trippel Ja 5000 GSSF LG Ja 1050 Ute
5 Motvikt EL 3000kg Duplex Nej 3500 SF+Vrid Massiva Nej Nej 600 Gjuteri
6 Motvikt EL 3000kg Trippel Ja 5355 GSSF Massiva Nej Ja 1800 Gjuteri
7 Motvikt Diesel 8000kg Duplex Ja 4100 GSSF Massiva Ja 600 Ute
8 Motvikt Diesel 15000kg Duplex Nej 2900 GSSF LG Ja 200 Ute
9 Ståstaplare EL 1200kg Duplex Ja 4800 Ja 200 Verkstad

10 Sittstaplare EL 1350kg Duplex Nej 4150 Ja 350 Verkstad
11 Ståstaplare EL 1250kg Duplex Nej 4200 Nej 150 Lager
12 Sittstaplare EL 1250kg Duplex Ja 4500 Ja 400 Gjuteri
13 Svänggaffel EL 1000kg Duplex Nej 5200 Nej 300 Lager
14 Ståstaplare EL 1250kg Duplex Ja 4200 Nej 600 Lager
15 Svänggaffel EL 1250kg Trippel Ja 6700 Ja 1350 Gjuteri
16 Plocktruck EL 1000kg Duplex Nej 6480 Nej 550 Lager
17 Ledstaplare EL 1200kg Duplex Nej 2900 Nej 500 Gjuteri
18 Svänggaffel EL 1200kg Trippel Ja 6700 Ja 900 Verkstad
19 Skjutstativ EL 1600kg Trippel Ja 8500 Nej Ja 250 Lager
20 Ledtruck EL 8000kg Nej 50 Lager
21 Skjutstativ EL 1600kg Trippel Ja 6300 Nej 250 Lager
22 Smalgångstruck EL 1250kg Trippel Ja 6400 Teleskopgafflar Nej 2000 Gjuteri
23 Ledstaplare EL 1000kg Duplex Nej 2700 Nej 100 Lager

Hytt till motviktstruck skall vara enligt de svenska kraven.

Truckförteckning till rentalförslag

 
Tabell 4.1: Data över utskickade truckar. 

 
De leverantörer som vi tog kontakt med var SEWA truck AB och BT. De 
företagen är återförsäljare av de två största truckmärkena i världen. Av dessa 
leverantörer fick vi avtalsförslag (se bilaga 1). 

4.2.1 SEWA Truck AB 
Vi har gjort en intervju med Jan Abrahamsson säljare på SEWA Truck AB i 
Malmö. Företaget grundades 1969. SEWA Truck AB finns i Malmö och är 
återförsäljare för Linde truckar i södra Sverige. Startade som truckuthyrare 
men sedan 1983 säljer företaget Lindes gaffeltruckar. SEWA truck AB har ca 
45 anställda. SEWA har sitt säljområde i södra Sverige.  

4.2.2 BT 
Vi har även gjort en intervju med Christer Albinsson och Anders Leward som 
är distriktssäljare respektive storkundsäljare för BT-svenska. BT bildades 1946 
i Stockholm. Till Mjölby där tillverkningen finns idag flyttade BT 1952. BT har 
idag ca 500 anställda. I Mjölby tillverkas ca 40 000 truckar per år och av de 
går ca 95 % på export. BT förvärvades år 2000 av Toyoda Automatic Loom 
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Works Ltd. Rentalavtal har förekommit på BT sedan 1966. Idag har BT ca 
6000 truckar på rentalavtal. BT har rikstäckande säljområde. 

4.2.3 Rentalavtalet 
Vid samtal med leverantörerna fick vi reda på hur ett rentalavtal är uppbyggt. 
Oftast är avtalet på 5 år. Om man förlänger avtalet görs en statusbedömning 
av trucken. Hur vanligt det är att avtalen förlängs är osäkert för enligt 
representanten från Linde är det endast i vissa enstaka fall och då ofta bara 
ett 2-3års avtal. BT säger att det är vanligast med femårsavtal men att 
möjligheten finns att förlänga och att det blir allt vanligare att företag vill 
förlänga kontrakten på samma truck för att minska kostnaderna. Eftersom 
möjligheten finns så anser BT att det är rättvisast att göra en bedömning även 
på ett förlängt kontrakt på fem år till. Efter de fem första åren görs då en 
bedömning av varje truck där de ser vilket skick den är och det ligger till grund 
för den förlängda månadshyran. Det är därför en uppskattning som 
leverantörerna får göra i de avtalsförslagen som vi får. Det är viktigt att veta att 
i slutändan så är det leverantören som äger trucken och måste ge sitt 
godkännande till ett förlängt kontrakt. De båda leverantörer vi varit i kontakt 
med har ungefär samma uppbyggnad på avtalen. Avtalet baserar 
månadshyran på vilken miljö trucken skall användas i, vilket inköpspris trucken 
har och truckens drifttimmar per år. När månadshyran i ett rentalavtal tas fram 
av leverantörerna räknas först inköpspriset upp med räntan, man tar hänsyn 
till truckens beräknade restvärde och detta ger kapitalkostnaden. 
Kapitalkostnaden eller den så kallade leasingavgiften är den månadskostnad 
man kan hyra trucken för utan underhåll. Sedan läggs underhållskostnaden till. 
Underhållskostnaden baseras på vilken miljö trucken ska arbeta i och dess 
drifttimmar per år. Med försäkringar adderade fås månadshyran fram. 40 % av 
månadshyran indexregleras. Som grund för indexering gäller det 
arbetskostnadsindex AKI (am) för arbetare inom verkstadsindustrin, som 
presenteras månadsvis av SCB. Detta finns i avtalstexten. Avtalstexten tar 
upp åtaganden och skyldigheter som ligger på hyresmannen och uthyraren. 
(se bilaga 1). Vi kommer inte att räkna med AKI i våra kalkyler för det kräver 
en prognos som är osäker.  
 
Om man skulle gå över till rentalavtal för truckarna skulle Flygt stå för lokalen 
underhållsverkstaden finns i. Men mekanikerna skulle vara anställda av 
leverantören och det är troligt att de skulle ta över de nuvarande anställda, 
men de gör en egen värdering om hur många anställda som krävs för att 
underhålla truckarna.  
 
I det aktuella avtalet kommer batteri och däck att ingå och det framförallt för att 
Flygt har med det i sina underhållskostnader och det underlättar framtagandet 
av korrekta kostnader. När däck och batteri ingår kallas det för fullt rentalavtal. 
I rentalförslaget tar leverantörerna in truckar från deras egna sortiment som 
motsvarar de truckar som vi vill ha avtalsförslag på. De ser inget hinder i att 
hyra ut truckar av andra märken om det efterfrågas. Det är något som skulle 
vara aktuellt vid ett rentalavtal.  
 
Vid införande av rental på befintlig park köper leverantören ut de befintliga 
truckarna och månadshyran beror på hur högt värderad parken blivit. Sedan 
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görs en genomgång av hur truckarna används och om det går att minska antal 
truckar och effektivisera. Därefter skrivs ett avtal och man bestämmer hur 
många genomgångsträffar leverantör och kund ska ha per år. Under de 
träffarna kommer sedan leverantör och kund att bland annat gå genom 
kommande förändringar. Till exempel ändringar i månadshyran för truckar i 
avtal om truckars körtid förändrats.  
 
Om Flygt skulle behöva säga upp avtalet för en truck och båda parterna 
tidigare har följt avtalet så gäller det som står i avtalet att Flygt får betala 60% 
av det sammanlagda beloppet av återstående hyreskostnad. Hyreskostnaden 
baseras på gällande indextal vid tidpunkten för avtalsuppsägningen. 
 
Leverantörerna framställde följande fördelar för kund med rentalavtal. 
Kunden behöver inte stå för risken och kan budgetera truckkostnader i förväg. 
När kunden leasar så lämnar han över ägandet av truckarna till leverantör. Om 
något skulle inträffa med maskinerna så står leverantörerna för kostnaderna. 
Det ger en fördel till kund som då vet i förväg hur stora nästkommande års 
utgifter för truckarna är. 
 
Leverantören tillför kunden sin specialkompetens för leverantören utbildar sin 
personal som står för underhållet så att de blir experter på deras maskiner och 
ger kunden större kunskap om truckar. Samt får snabbt tillgång till reservdelar 
till truckarna. Men det verkar vara om företaget har samma märke på alla 
rentaltruckar. 
 
Leverantörerna betonade även vikten av att effektivisera truckarna och om de 
skulle ta över så gör de en ordentlig genomgång av hur truckarna används 
och vad de behöver användas till. Och de var strängt emot att ha äldre 
avbetalade truckar stående, för de kostar när man väl kör med dom. 
 

4.3 Direkta kostnader 

4.3.1 Kalkyl överföringsperiod. 
Vid övergång mellan att äga truckar och rentalavtal sker en så kallad 
övergångsperiod där leverantören köper in befintliga truckar och skriver 
rentalavtal på de truckar som anses vara funktionsdugliga. De truckarna 
tecknas med kortare tids avtal medan de som ersätts tecknas med längre 
femåriga avtal. Rapportens jämförelse kommer inte att behandla de händelser 
eller kostnader vilka uppkommer under överföringsperioden utan den sker 
teoretiskt i framtiden när nya rentalavtal ska tecknas. För då jämförs ett inköp 
av en ny truck med ett nytt rentalavtal, det är en syn på lång sikt. Kostnader 
under överföringsperioden är svåra och få exakta värden på och perioden 
pågår endast under en kortare tid ca 3 år.  

4.3.2 Kalkylens innehåll 
Kalkylen delas upp i tre delar. En första del där inköp och ägande jämförs med 
att hyra en truck under en avtalsperiod på fem år och en andra del där avtalet 
återknyts i ytterligare fem år på samma truckar. Den tredje kalkylen går på en 
tidsperiod på 10 år och jämför att äga en truck i tio år och att ha en truck på 
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rental i fem år och sedan införa ett avtal på en ny truck i fem år. Fem år är en 
period som ofta företag knyter upp sig med leverantörer. Anledningen till 
avtalstiden på 5 år är att stödbenstruckarnas livslängd på batterierna är ca 5 
år, och att företagen inte vill binda upp sig vid en leverantör längre än så. 
Skulle samarbetet gå bra så skriver de nya avtal med leverantörerna.  
 
Däremot är det ofta inte rimligt att byta ut alla truckar efter fem år eftersom 
truckar generellt har en medellivslängd på ca tio år. Det innebär att om 
företaget ersätter truckarna med ett nytt rentalavtal så går de miste om flera år 
då trucken är fullt funktionsduglig och man har betalat hela kapitalkostnaden 
på de fem åren. Därför har företagen ibland en möjlighet att skriva nya avtal 
på de tidigare truckarna och om trucken inte är för sliten så blir det billigare att 
förlänga hyran jämfört med om de skulle hyra en ny truck. 
 
För att åskådliggöra en förlängning av avtalet kommer den andra kalkylen att 
innehålla hyra av samma truck i ännu en femårsperiod. Det för att se hur detta 
påverkar kalkylen. Det här fallet är inte speciellt vanligt. Det vanligaste fallet är 
att företagen tar in nya truckar på rentalavtal och i de fall där de förlänger 
kontraktet så brukar det vara 2 till 3 års förlängning. Det är leverantören som 
bestämmer om det är aktuellt att förnya avtalet på samma truck efter det att de 
har gjort en bedömning. 
 
Vid hyrning av truck gäller generellt att man betalar stor del av truckens 
kapitalkostnad i början av rentalperioden och då är ofta underhållet relativt 
lågt. Kapitalvärdet sjunker snabbt och underhållet ökar sakta tills det är högre 
än kapitalkostnaden. Efter en tid blir underhållskostnaden så stor att det är 
bättre att investera i en ny truck än att behålla den befintliga. Det är samma 
sak när företaget själv äger truckarna. 

4.3.2.1 Inköpspris 
De inköpspriser som används i kalkylen kommer från truckleverantörerna och 
är vad deras truckar kostar i nypris idag. (se bilaga 1). Det är på inköpspriset 
som sedan restvärdet är framtaget. 

4.3.2.2 Frakter 
Frakter ingår i avtalet. Men då de ibland ingår i inköpspriset då man köper en 
truck idag och eftersom fraktkostnaden är förhållandevis liten tas den inte med 
i jämförelsen. 

4.3.2.3 Kundskador 
Kundskador är en olyckshändelse som skadar trucken där truckföraren är 
vållande till skadan genom sin körning. Vid rental får företaget själv betala för 
den skada som uppkommit. Det är en kostnad som idag ingår i 
underhållskostnaden och som inte ingår i rentalavtalet när leverantören tar 
över underhållet. Och därför kommer kundskadorelaterade reparationer inte 
att tas med i kalkylen. 

4.3.2.4 Underhållskostnad 
Underhållskostnaden för en truck försökte vi få ut från ekonomiprogrammet 
Maximo där alla reparationer och service på var truck dokumenterats. Men i 
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Maximo visar det sig att alla kostnaderna inte finns med och dessutom finns 
det inte bokfört vad för typ av skada som har reparerats. Så därför har vi 
använt oss av den totala årsbudgeten för underhållsavdelningen som grund 
för truckarnas underhållskostnad. 
 
För att få fram de korrekta kostnader som försvinner vid ett rentalavtal har vi 
fått hjälp av truckansvarige Björn Nilsson och underhållschefen Lars-Göran 
Nilsson. Truckansvarige har undersökt ett urval av truckar och tagit reda på 
hur mycket av det utförda underhållet som är relaterat till kundskador, 
ombyggnader och ommontering och som därför inte ingår i rentalavtalet.  
 
Underhållschefen Lars-Göran Nilsson har sedan utfört en alternativ budget där 
han har tagit hänsyn till de reparationer som blir kvar och tagit med poster som 
blir oförändrade eller endast delvis förändrade vid rental avtal. De här värdena 
gäller endast om hela truckparken är på rental och om det blir en blandning av 
få ägda truckar och rental truckar så skulle enligt Lars-Göran det genast bli en 
större del av underhållsbudgeten kvar vid införandet av rental. 
 
Underhållskostnaden vi har använt i rapporten är skillnaden i underhåll mellan 
att äga och att hyra fördelat på truckarna i hela parken. Den kostnaden har vi 
använt som en kostnadspost i fallet att äga. Det blir en procentsats av 
underhållsbudgeten år 2003 delat med antalet 155 truckar. Det här ger samma 
underhållskostnad för alla truckar och innebär att vi inte kan undersöka 
konsekvenser för enskilda truckar vid rentalavtal utan får se till helheten på 
hela truckparken.  

4.3.2.5 Restvärde 
Truckens restvärde är av stor vikt vid en ekonomisk jämförelse. Det är svårt att 
exakt säga vad en trucks restvärde blir efter 5 år vilket vi behövde till den 
första jämförelsen där avtalet löper 5 år. Vi valde att använda en hemsida på 
internet där begagnade truckar annonseras, ([6] www.byttruck.com) där 
studerade vi 5 år gamla truckar. De truckar med liknande utrustning som de 
truckar vi använde i avtalsförslaget och jämföra begagnade värdet med 
inköpspriset. De framtagna värdena från byttruck finns listade i tabell 4.2 
nedan. 
  
Truck nr. Beg. värde Truck nr Beg. värde Truck nr. Beg. värde Truck nr Beg. värde

1 225000 6 235000 12 110000 21 195000
2 130000 7 640000 14 80000 23 34000
3 230000 9 80000 16 125000
4 220000 10 110000 17 34000
5 235000 11 80000 19 195000  

Tabell 4.2:Tabell över truckarnas begagnade värde. 
 

Inköpspriset på var truck togs från Flygts truckdatalistor där det var 
dokumenterat. Inköpspriset räknade vi upp med inflationsindex, då inköpet inte 
skett för just 5 år sedan. Vissa av truckarna hade utrustats med kamera och 
på dessa drog vi bort kostnaden för kamera från inköpspriset. Nedan är 
inköpspriset vi använde för att jämföra med begagnade värdet, dvs framräknat 
med inflation. Truckarnas inköpspris finns i tabell 4.3 nedan. 
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Truck nr. Inköpspris Truck nr Inköpspris Truck nr. Inköpspris Truck nr Inköpspris
1 414807 7 13 19
2 410649 8 694338 14 129825 20 425573
3 413520 9 151696 15 643232 21 321836
4 391677 10 182489 16 300930 22 562259
5 11 139954 17 102539 23
6 518301 12 178352 18 558584

Tabell 4.3: Truckarnas inköpspris. 
 
Vi tittade på hur stor begagnade värdet var i förhållande till inköpspriset. De 
truckar vi inte funnit restvärde på använde vi medelvärdet på dom vi kunde 
hitta. Medelvärdet blev 52 % av inköpspriset. Detta framgår i tabell 4.4. 

 
Truck nr. Procent Truck nr. Procent Truck nr. Procent Truck nr. Procent

1 0.54 7 0.52 13 0.52 19 0.52
2 0.32 8 0.54 14 0.62 20 0.52
3 0.56 9 0.53 15 0.54 21 0.61
4 0.56 10 0.6 16 0.42 22 0.52
5 0.52 11 0.57 17 0.33 23 0.52
6 0.45 12 0.62 18 0.52

Tabell 4.4: Restvärdes procenten av inköpspriset. 
 
Sedan användes procenttalen till att med leverantörernas kapitalvärde 
beräkna var trucks restvärde. Och tabell 4.5 visar uträkningen av restvärdena. 
 

Truck nr. Procent rest BT Restv. BT Linde Restv. Linde
1 0,61 367 000 kr 223 870 341 000 208010
2 0,35 339 000 kr 118 650 341 000 119350
3 0,6 309 000 kr 185 400 385 000 231000
4 0,56 313 000 kr 175 280 355 000 198800
5 0,58 399 000 kr 231 420 405 000 234900
6 0,48 519 000 kr 249 120 415000 199200
7 0,58 747 000 kr 433 260 795000 461100
8 0,58 1 250 000 kr 725 000 1200000 696000
9 0,79 148 500 kr 117 315 150 000 118500
10 0,78 156 200 kr 121 836 167 000 130260
11 0,81 130 000 kr 105 300 150 000 121500
12 0,76 161 300 kr 122 588 150 000 114000
13 0,58 467 400 kr 271 092 150 000 87000
14 0,81 130 000 kr 105 300 150 000 121500
15 0,58 497 400 kr 288 492 0
16 0,46 247 000 kr 113 620 93 000 42780
17 0,47 79 800 kr 37 506 110 000 51700
18 0,58 497 400 kr 288 492 0
19 0,58 326 500 kr 189 370 330300 191574
20 0,58 0 0
21 0,61 251 900 kr 153 659 325000 198250
22 0,58 498 300 kr 289 014 0
23 0,58 79 800 kr 46 284 85000 49300  

Tabell 4.5: Restvärde för leverantörernas truckar. 
 
Det finns möjliga felkällor i denna beräkning. Då få truckar jämförs kan skicket 
variera på den begagnade och detta gör stor skillnad på restvärdet. Ofta är 
dom företagen som säljer truckarna just truckföretag som kan ha servat upp 
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trucken i skick och har möjlighet att utrusta maskinen med vad köparen vill ha. 
Och därför är dess marknad större och priset därför högre. 
 
Vid jämförelsen på 10 år satte vi restvärdet till 0, för då anser vi att en stor del 
av den tekniska livslängden är förbrukad. I vissa fall till exempel då trucken 
gått i gynnsam miljö eller av annan anledning fortfarande är i gott skick kan ett 
restvärde fås men vi anser att det är lågt även då. 

4.3.2.6 Avskrivningar 
Avskrivningar och dess skattereduktion kommer endast med som en 
inkomstparameter vid inköp av truckar i kalkylen som tar hänsyn till skatt. 
Truckarna på Flygt har en avskrivning på sju år och vid tioårskontraktet fås en 
reducering under sju år med 28 % av 1/7 av årets inköpsvärde. Med årets 
inköpsvärde menas att den följer inflation och prishöjningar. I kalkylen tas 
ingen hänsyn till inflation eller eventuella prishöjningar och därför räknas 
avskrivningarna tillbaka till dagsläge genom att beräkna nuvärdet av de sju 
åren som de skriver av truckarna med i tioårskalkylen. 

4.3.3 Direkta kostnader 
Kalkylerna kommer att beräknas med 10 % kalkylränta. Det för att det är den 
kalkylräntan som Flygt använder sig av. 
 
Investeringsbedömningen görs i tre av fyra kalkyler utan skatt. Värden för 
underhåll och restvärde sätts in i kalkylerna och då erhålls en årlig skillnad 
mellan köpta truckar och rentaltruckar. Vi har använt tre kalkyler med olika 
livslängder för att belysa investeringsalternativen utifrån möjliga scenarion. Det 
alternativ som vi anser motsvara verkligheten bäst är när man räknar på ett 
köp av en truck i 10 år och jämför det med att ha en motsvarande truck på 
rental i först fem år och sedan byta ut mot en ny och ha den i fem år. På det 
alternativet kommer vi dessutom att göra en kalkyl som tar hänsyn till skatt 
och göra känslighetsanalys för underhållskostnaden och kalkylräntan.  
 
Kalkylerna som har genomförts är följande. Först beräknas 
kapitalvärdesskillnaden mellan alternativen att köpa och ha truckar på 
rentalavtal för de 19 utvalda truckarna. (se bilaga 2). I kalkylerna får vi två 
kapitalvärden en för motviktstruckar och en för ledstaplare. När vi har fått ut en 
kapitalvärdesskillnad för de 19 truckarna i de olika kalkylerna så kommer vi att 
dels sprida ut kapitalvärdesskillnaden på det antal år som kalkylerna baseras 
på och dels multiplicera upp skillnaden så att det motsvarar hela parken. Det 
här utförs så att vi delar annuiteten för motviktstruckar och ledstaplare med 
antalet i av respektive urval och sedan tas det medelvärdet och multipliceras 
med antalet av motsvarande truckar i hela parken. I hela parken finns det 43 
motviktstruckar och 112 ledstaplare. (se bilaga 2). 
 
Resultaten som presenteras nedan är endast de för den totala parken och för 
att mer ingående se utförandet med kalkyler så finns de i bilagor (se bilaga 2). 
Ekvationerna som kalkylerna baseras på finns i bilagor (se bilaga 2). 
Resultaten för kalkylerna över hela parken redovisas i figur 4.6. 
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4.3.3.1 Kalkyler 
Följande kalkyler har utförts: 
 

1. 5 år utan skatt 
Den här kalkylen antas motsvara att äga en truck i fem år jämfört med att ha 
motsvarande truck på rental i fem år. Denna kalkyl finns med som ett 
komplement till de andra kalkylerna för att få en kalkyl med ett framtaget 
restvärde. För i de båda andra kalkylerna har det antagits att restvärdet efter 
10 år är 0 och i den här har restvärdet efter fem år tagits fram och det kan ge 
en indikation om framtagande av restvärde spelar stor roll. I kalkylen över fem 
år används inköpspriset, underhållskostnad och restvärde mot 
månadskostnaden för rentalförslagen. Det visar sig i kalkylerna att det är 
fördel att äga i båda fallen med 607 286 kronor per år i jämförelse med BT 
avtalet och 562 415 kronor per år i Lindes avtal. 
 

2. 10 år utan skatt  
Den här kalkylen jämförs att äga en truck i tio år med att ha motsvarande truck 
på rental i fem år och sedan förlänga avtalet i fem år till på samma truck. I 
tioårskalkylen används samma kostnadsparametrar som i femårskalkylen utan 
skatt, men här antas det att restvärdet efter 10 år har sjunkit till 0 kronor. Över 
tioårsperioden där de utför en ny förlängning av femårsavtalen till fem år till på 
samma truckar så har kostnadsskillnaden mellan inköp och rentalavtal ändrat 
sig till att vara till fördel för att ha truckar på rentalavtal. Här är 
kostnadsskillnaden mellan att äga och rentalavtal -456 573 kronor per år för 
BT och -349 392 kronor per år för Linde. 
 

3. 10 år utan skatt med nya truckar efter fem år 
Här visar kalkylen hur det blir om man äger en truck i tio år och jämför med att 
ha en truck på rental i fem år och sedan byta ut den och införa nytt rentalavtal 
på en ny truck de sista fem åren. Det här fallet är det som stämmer bäst 
överens hur det sker i verkligheten. I den här tioårskalkylen räknar vi med 
inköpskalkylen från tio år där restvärdet är 0 och sedan har vi två 
femårsperioder med nya rentaltuckar i båda. Här visar det sig att fördelen att 
köpa in truckar är stor. För BT blir det 1 319 676 kronor per år och för Linde 
blir det 1 181 194 kronor per år. 
  

4. 10 år med skatt med nya truckar efter fem år 
Det här är samma kalkyl som ovan men här tas skatten med i beräkningen. 
Det med anledning av att när ett företag går med vinst så kan det visa en 
exaktare bild av verkligheten. I kalkyler som tar hänsyn till skatt finns 
avskrivningens skattereduktion med i kalkylen och varje kostnadsparameter 
ger en minskning av kostnader med aktuell skattesats och inkomster ger 
minskning med skatten. I det här fallet blir det också fördel att äga men det har 
dämpats något och skillnaden blir 819 334 kronor per år för BT och 718 109 
kronor per år för Linde. 
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Motsvarande för hela truckparken
1) 5 år BT 607286
1) 5 år Linde 562415
2) 5+5 år BT 1319676
2) 5+5 år Linde 1181194
3) 5+5 år BT skatt 819334
3) 5+5 år Linde skatt 718109
4) 10 år BT -456573
4) 10 år Linde -349392  

Tabell 4.6: Annuiteten för hela truckparken. 
 

4.3.3.2 Känslighetsanalys 
Den osäkraste parametern i investeringsbedömningen är 
underhållskostnaden. Genom att utföra en känslighetsanalys med 
underhållskostnaden som varierande parameter kan man se vid vilket värde 
på den som rentalavtalen är lönsamma och även att se vilken 
felprocentmarginal det är. Känslighetsanalysen utförs på kalkylen där inköpet 
görs på tio år och där rentalavtalen är på två femårsavtal med två nya truckar. 
Det är för att det är den kalkyl som vi tror stämmer bäst med verkligheten. Det 
beror på att underhållsvärdet är ett medelvärde över ett antal år under en 
trucks liv och det är sällan Flygt säljer en truck efter fem år. Enligt 
leverantörerna är det dessutom vanligast att skriva avtal på fem år och sedan 
teckna nytt för en ny truck. 

4.3.3.3 Underhåll 
Vid en känslighetsanalys av underhållet blir resultatet i formen av hur många 
procents ökning av underhållet vid äga alternativet som ger samma 
slutresultat för både äga och rentalavtal i totala kalkylen. Det blir en ökning av 
underhållet med 43,7 % i kalkylen för BT och 45,9 % för Linde. 

4.3.3.4 Kalkylränta 
I de första kalkylerna har 10 % kalkylränta använts och känsligheten för 
kalkylräntan räknas ut på samma sätt som för underhållet genom att se vid 
vilken kalkylränta som det inte blir någon skillnad i kalkylen mellan 
alternativen. För BT blir det vid en kalkylränta på 13,7 % och för Linde blir det 
vid 14,1 %. Observera att det inte är den procentuella ökningen av 
kalkylräntan utan det är vid den som det slår över. 
 
Vid en kalkylränta på 20 % blir annuiteten negativt att äga med -2 088 839 
kronor för BT och -1 979 461 kronor för Linde. 
   

4.4 Indirekt kostnad 
 
Vid en jämförelse mellan att äga en truck och att hyra uppkommer det många 
fördelar och nackdelar som är svåra att värdera. På grund av detta kommer 
rapporten att åskådliggöra och diskutera dessa fördelar och nackdelar. Det är 
viktigt att vara medveten om de mjuka delarna för det ger mindre kostnader på 
lång sikt. De kostnader som vi behandlar som indirekta är risk, budgetera i 
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förväg, effektivisering, administration, kundskador och lättheten att säga upp 
avtalet. 
 
För att åskådliggöra de fördelarna och nackdelar kommer två intervjuer med 
två olika företag som infört rentalavtal på sin truckpark och se hur de har 
upplevt dessa skillnader mellan att tidigare ha ägt till att hyra truckar. Denna 
benchmarking kommer att kompletteras med en SWOT analys för att tydligt 
åskådliggöra fördelar och nackdelar och till slut kommer en diskussion att leda 
till ett preliminärt ställningstagande. 

4.4.1 Emmaboda glas 
Följande kapitels innehåll baseras på en telefonintervju med Anders Lindberg 
på Emmaboda glas. De ställda frågorna finns bifogade i (se bilaga 3). 
 
Emmaboda glas tillverkar olika typer av planglas och har 250 anställda. 
Omsättningen per år är ca 250 miljoner kronor. Emmaboda glas är en del av 
företagskoncernen Saint-gobain. Nuvarande truckpark består av 32 truckar 
varav 29 av dem är på rentalavtal. Emmaboda glas har tidigare haft rentalavtal 
men även ägt stor del av truckparken i omgångar. Nu har de infört rental igen 
på nästan alla sina truckar. 
 
Rentalavtalet mellan BT och Emmaboda glas består av femårs kontrakt med 
full service och underhåll från BT men Emmaboda glas står för kundskador, 
batteri och däck. Underhållet går till så att BT har en person som utför service 
efter ett visst schema och är på plats 25 % av arbetstiden för Emmaboda glas. 
Om när någon truck måste lagas så har de skrivit i avtal för hur lång tid som 
BT har på sig att vara på plats och utföra reparationen eller alternativt om de 
sätter in en reserv truck. Avtalen är inte statiska utan det sker små 
förändringar i det hela tiden. 
 
Ekonomin har styrt företaget mellan rental och eget ägande av truckarna. Men 
för ett antal år sedan införde Saint-gobain att alla företag inom koncernen 
skulle införa rentalavtal på nyinköpta truckar. När Emmaboda glas behövde 4 
nya motvikttruckar så blev en tredjedel av parken rentaltruckar och då 
beslutade de sig för att införa rentalavtal på alla truckarna. Vid 
förnyelsebehovet fann de dessutom att det blev bättre med rental. Saint-
gobain har samarbete med tre truckleverantörer som Emmaboda glas kunde 
välja mellan och de bestämde sig för BT. 
 
Emmaboda glas har utfört studier och kostnadsjämförelser och funnit att det 
blir billigare med rentalavtal än när de ägde truckarna själva. Anledningen till 
att de inte har avtal där däck och batteri ingår är just att då skulle 
truckleverantörerna behöva gardera sig mer i hyran och då skulle det bli 
olönsammare avtal. Och Anders trodde att fallen där företag tar med däck och 
batteri är sällsynta.  
 
Den praktiska övergången med truckarna gick utan större problem, de hade 
dubbla truckar en tid. Övergångstiden höll på i några månader.  
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Fördelar med rentalavtalen är att det är viktigt att kunna budgetera i förväg för 
nästkommande år. Det blir mindre ansvar och problem med truckarna och det 
blev dessutom billigare. Däremot så är det ingen större skillnad i 
administrativa kostnader.  Service och underhåll har blivit sämre jämfört med 
tidigare när Emmaboda glas hade en egen heltidsanställd för att underhålla 
truckarna och det tar ofta en halv dag innan leverantörsrepresentanten 
kommer om han inte är på plats. Ibland har Emmaboda glas själva utfört 
lagningen för att spara tid. För leverantörsrepresentanten är bara på 
Emmaboda glas 25 % av sin tid så det är ofta som han inte är på plats. Men 
trots det så har det hänt relativ få missöden pga det.  

4.4.2 Trensums food AB 
Följande del grundas på en telefonintervju med Bengt Jonsson platschef på 
Trensum food AB. De ställda frågorna finns bifogade i (se bilaga 3). 
 
Trensums food AB är ett företag som tillverkar och förpackar drycker och våta 
livsmedel och har en omsättning på 225 miljoner kronor. I truckparken har de 
8 motviktstruckar och 7 ståstaplare. De har haft rentalavtal i sju år, där de 
tidigare hade BT som leverantör men nyligen (januari -04) så gick de över till 
Linde. Men har en övergångsperiod på två år på två BT truckar. Av 
ståstaplarna så har de fem som de äger själva och som tidigare har varit på 
rental men efter rentalavtalet så köpte de ut dem och anledningen till det är att 
de inte används så ofta och därför inte heller slits så mycket. 
 
Företaget har totalrentalavtal på truckarna med Linde och där ingår däck och 
batteri. På BT-truckarna har de totalrental på en och en med enbart hyravtal 
för att kunna jämföra dem kostnadsmässigt. För underhållet gäller 
inställellsetid vilket betyder att leverantören ska ha kommit och fixat felet inom 
en enligt avtalet bestämd maxtid eller i annat fall sätta in en ersättningstruck 
tills vidare. Man har alltså inte någon kontinuerlig underhållsbemanning från 
leverantören. Anledningen till att de gick över till rental för sju år sedan var att 
truckparken var väldigt nergången och företaget hade dåligt med eget kapital 
och ville använda i andra delar av företaget. 
 
Processen vid det senaste rentalavtalet gick till så att företaget bjöd in fem 
truckleverantörer och jämförde dem utifrån fyra kriterier: Truckens 
beskaffenhet, pris, säkerhet och service. När de beslutat sig för leverantör så 
tog det sedan 8 månader av planering och dylikt innan truckarna var på plats 
hos företaget. Truckarna kom in och några dagar senare så hämtade Linde 
upp de gamla. Den praktiska processen gick smidigt. 
 
Den uppföljning som Trensum gör är framförallt att de testar ett hyravtal på BT 
truck för att kunna jämföra med rentalavtal. Vid hyravtal står företaget själva 
för underhåll och service. Det visar sig att på Trensum blir det dyrare att hyra 
och framförallt svårare att bedöma kostnaden. Trensum gör olika kalkyler varje 
månad på vad truckarna kostar och deras kundskador. 
 
Det är bra att leverantören står för service och underhåll, men det är så länge 
som det inte rör sig om en kundskada, det vill säga när truckföraren använder 
truck på felaktigt sätt så att trucken skadas. På företaget har man upplevt att ju 
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fler förare det är på en truck ju vanligare är det med kundskador men generellt 
har Trensum få kundskador på sina truckar. Administrativt har företaget märkt 
stora skillnader när de numera får en faktura från leverantör en gång i 
månaden medan de tidigare fick fler bland annat lån, däck, batteri osv. Det 
Bengt numera budgeterar för Trensums truckar är hyra, el och kundskador. 
Generellt gäller för underhåll att det är mindre problem med eldrivna truckar än 
med gasoltruckar, men när det väl blir fel på dem så blir det ofta dyrare. 
Tidigare hade företaget fyra motviktare med gasol, nu har de bara en. 
 
Det som Bengt tycker är sämre med rentalavtal är att de inte går att ändra och 
att de är låsta ett antal år för det är ofta för kostsamt att byta. Vid byte inom 
samma leverantör kan det de ibland slippa straffavgift eller om de hittar en 
annan kund för trucken som kan ta över avtalet men de förlorar ju på att en ny 
truck blir dyrare än den gamla i hyra. Alltså är det viktigt att få rätt truck direkt. 
Det blir dessutom dyrare om Linde ska ge företaget ett avtal på BT truck, 
därför viktigt att ha en leverantör som man trivs med.  
 
Trensum är mycket nöjda med rentalavtalen och tycker nästan att det bara är 
fördelar med det. Framförallt tycker de att det är billigare om man inte vill 
binda upp eget kapital på truckar, utan kan lägga det på andra viktigare saker. 

4.4.3 Enkät 
För att höra truckförarnas åsikter om truckparken har vi satt ihop en enkät. Det 
vi ville ha svar på var hur truckförarna uppfattar skicket truckarna har i 
truckparken idag och om de anser att truckparken kan effektiviseras. Svaren 
på de första fem frågorna skulle vara en siffra mellan 1-5 där 1 är dåligt, 3 bra 
och 5 bäst. De tre sista frågorna var ja/nej frågor. Enkäten delades ut på 
avdelningar där en stor del av truckförarna finns.  Vi fick 18 svar. Det finns ca 
40 heltids truckförare på Flygt så ungefär hälften av målgruppen fick vi svar 
av. (se bilaga 3). 
 
Enkät fråga 1. Hur uppfattar du truckarnas nuvarande skick? 
Snittet på denna frågan ligger på 2,75. Truckförarnas kommentarer poängterar 
att en del truckar bör förnyas för de är väldigt gamla och slitna, en annan 
kommentar var att reservtruckarna är för dåliga och att truckarna överlag är 
gamla. De flesta svarade att truckarnas skick är ok (3).  
 
Enkät fråga 2. Hur anser du skicket är på den truck du arbetar med? 
Svarens snitt var 3 (medel). Kommentarer på den egna trucken var gammal 
och sliten en annan kommentar var att trucken var bullrig. De flesta svarade 
att skicket på den truck de arbetar med är ok. 
 
Enkät fråga 3. Hur väl passar den truck du arbetar med sitt syfte? 
Svarens snitt på denna frågan var 3,6. någon påtalar att trucken är sliten. De 
flesta tycker att trucken de arbetar med passar sitt syfte bra. 
 
Enkät fråga 4. Hur mycket utnyttjas truckarna på din avdelning? 
Svarens snitt på denna frågan var 4,75. En kommentar var att truckarna 
utnyttjas så mycket det går. En annan kommentar var att de utnyttjas 80%.  
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Enkät fråga 5. Hur stor del av din arbetstid använder eller handhar du truckar? 
Svarens snitt på denna frågan var 3,9. 
 
Nedan i figur 4.1 visas svaren på enkäterna med stapeldiagram. De fem första 
staplarna tillhör fråga 1 nästa fem staplar tillhör fråga 2 osv.  
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Figur 4.1: Enkät frågor: Från vänster till höger fråga 1-5. 

 
Enkät fråga 6. Skulle ditt arbete förändras om truckarna skulle hyras in istället 
för som idag vara inköpta? 
Svaren på denna fråga var 4 ja 8 vet ej 4 nej. Truckförarna anser att några 
positiva effekter som rentalavtal skulle medföra är att man skulle få effektivare 
och mer anpassade truckar och att man skulle få tillgång till en nyare 
truckpark, truckförarna anser även att de kunde vara med och utveckla 
truckbehovet mer. Andra kommentarer var att det är bättre med inköpta 
truckar då truckarna då sköts bättre för man är räddare om egna saker.  
 
Enkät fråga 7. Anser du att det går att minska antalet truckar i truckparken? 
Svaren på denna fråga var 1 ja 1 vet ej 16 nej. Man ser att uppfattningen är att 
det inte går att minska antalet truckar. En kommentar var att det absolut inte 
går. En annan kommenterade att det inte går i nuläget. En trodde att någon 
eller några truckar kunde effektiviseras bort. 
 
Enkät fråga 8. Antalet truckar på den avdelning du arbetar, är det rätt antal? 
På denna fråga var alla svaren ja. Kommentarer på denna fråga var att det är 
anpassat för antalet arbetare och arbetsuppgifter på avdelningen. Om det 
funnits behov av fler truckar på de svarandes avdelning hade detta med 
största sannolikhet påtalats.  
 
På nästa sida redovisas svaren på frågorna 6-8 i diagramform i figur 4.2. 
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Figur 4.2: Enkät frågor: Från vänster till höger fråga 6-8. 

 

4.4.4 Administrativa kostnader 
De administrativa kostnader på Flygt som är knutna till truckarna och vilka 
skulle reduceras vid ett rentalavtal är inom försäkringarna, inköp och 
underhållsbudgeteringen och även administrativa uppgifter från 
underhållspersonalen. 

4.4.5 Intervju med truckinköpare 
Siffrorna i följande stycke är uppskattningar eller endast exakta för i år. 
Kenny Karlsson är inköpare på Flygt och köper bland annat in Flygts alla 
truckar. Hans roll i hela inköpsprocessen av truckar är enbart att verkställa de 
inköp som har beslutats att ska genomföras. Truckinköpen upptar 20 timmar 
per år av Kennys arbetstid och varje år köps det in tio nya truckar till Flygt för 
2,5 miljoner kronor. Den totala investeringsbudgeten är för Flygt 70-100 
miljoner kronor och den totala omsättningen är 5 miljarder kronor.  
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5. Analys  
 

5.1 Direkta kostnader 

5.1.1 Kalkylerna 
I rapporten har det utförts tre olika former av kalkyler och en av dem har 
kompletterats med att ta med skatt i kalkylen. I två av fallen är det fördel att 
äga truckarna och i ett fall fördel att hyra. De två fallen som har fördel att äga 
är det kalkyl 1 som ger minst fördel för äga och kalkyl 3. Kalkyl 2 ger fördel att 
ha truckarna på rentalavtal. 
 
I kalkyl 1 blir det fördel att äga därför att en truck har stort värde kvar efter fem 
år och eftersom hyran till stor del baseras på att truckens värde ska betalas av 
på fem år så blir restvärde en betydande fördel för att äga. Dessutom så är 
förmodligen skillnaden större i verkligheten för den kalkylen. För i kalkylen har 
vi använt medelvärden på en hel truckpark för att få ut underhållskostnaden på 
en truck men under de första åren så finns det inte några större 
underhållskostnader som inte kan klassas som kundskador eller ombyggnads 
underhåll eller går på truckarnas garanti.  
 
Kalkyl 2 är den kalkyl som ger fördel för att hyra och det beror framförallt på att 
i den kalkylen fortsätter rentalkontraktet fem år till skillnad från kalkyl 1 och 
med samma truck som under de fem första åren och rentalhyran för de fem 
sista åren baseras främst på underhållskostnaden på trucken. I den här 
kalkylen stämmer underhållskostnaden på Flygt bättre överens med hur det 
blir i verkligheten för en truck och det därför att livslängden är längre. Men den 
sista femårsberäkningen av rentalkostnaden är osäker för den baseras på hur 
skicket på trucken är efter fem år. Leverantörerna har därför fått göra en 
uppskattning av rentalavgiften. I övrigt är den största nackdelen med kalkyl 2 
att det är osäkert hur vanligt förekommande det är i verkligheten att hyra en 
truck i ytterligare fem år utöver de första fem åren. Och då är det snarare en 
förlängning av kontraktet på 2-3 år än 5 år. Det verkar som 10 år snarare är en 
framtidsvision från BT och det finns kanske en tendens att avtalslängden ökar. 
Idag är det endast ett fåtal truckar som det går att göra förlängningar på. Från 
Flygts utgångspunkt är det viktigt att de truckar som påverkar om det ska bli 
förnyat kontrakt är de med högt inköpspris och de med låg drifttid och 
underhållskostnad. För leverantören är det framförallt de truckar som har låg 
drifttid och därmed ger liten underhållskostnad som är aktuella för förlängt 
kontrakt. För leverantören är det viktigt att kunden är nöjd och om det är för 
hög underhållskostnad tjänar båda på att byta ut den för rentalhyran baseras 
på utfört underhåll.  
 
Kalkyl 3 är den kalkyl som ger störst fördel att äga truckarna och det beror på 
att i den kalkylen har äga alternativet endast ett inköp och rental alternativet 
har två truckar som ska betalas av på fem år. Den här kalkylen är den som 
representerar verkligheten bäst dels i underhållskostnader och det är också 
helt klart vanligast att ha en truck på rental i fem år. 
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I kalkyl 4 har vi tagit med skatten och använt det i kalkylen. I övrigt är det 
samma kalkyl som kalkyl 3 och med skatt tillkommer dessutom 
avskrivningarna som en extra parameter i kalkylen. Den här kalkylen ger inte 
helt oväntat en dämpning av resultatet från kalkyl 3 och därför blir fördelen 
mindre i den här kalkylen för att äga. I en kalkyl så speglar skatten 
verkligheten bäst men vi anser att det inte är det är nödvändigt att räkna med 
den i kalkylen för en kalkyl utan skatt ger bättre blick hur bra eller dåligt ett 
alternativ är i jämförelse med varandra och skatten fungerar som en dämpare 
av kostnadsskillnader. Rapporten utgår från att se vilket alternativ av att köpa 
och ha truckar på rental som är fördelaktigast och inte att räkna efter hur det 
blir exakt i verkligheten. För det finns förenklingar av verkligheten i kalkylerna 
och är därför inte verkliga och därför anser vi inte att skatten som finns i 
verkligheten inte fyller någon riktig funktion här annat än att göra det svårare 
att urskilja bästa alternativ. 
 
Vi vet inte exakt hur vanligt det är idag att företag förlänger sina rentalavtal 
och i vilken utsträckning. Det vi vet är att det förekommer förlängningar och 
det medför att då blir det en kombination av kalkylerna. Men det är helt klart så 
att kalkyl 3 representerar hur rentalavtalstiden är idag bäst och därför ska 
Flygt inte ha truckar på rental om det är de direkta kostnaderna som de 
prioriterar. 
 
En viktig observation i kalkylerna är att BT är olönsammast av leverantörerna i 
kalkyl 1, kalkyl 3 och kalkyl 4 men är det fördelaktigaste alternativet i kalkyl 2 
när rental är lönsammare är att äga. Anledningen till det är att hyran ändras 
olika för de båda leverantörerna i den senare femårsperioden i kalkyl 2 och det 
i förhållande till de olika inköpspriserna för BT och Linde gör att BT slår över i 
kalkyl 2. För BT har högre inköpspris totalt sätt än Linde men minskar mer i 
hyra den sista femårsperioden än Linde. Det här beror på att de olika 
leverantörerna har gjort olika bedömningsantaganden när de skulle ta fram 
hyrorna för de sista fem åren. 

5.1.2 Känslighetsanalys 
Med känslighetsanalysen ges en uppfattning om hur de ingående posterna i 
kalkylerna påverkar utfallet då de ändras. Vi använde kalkyl 3 och fick fram 
hur känslig kalkylen är med avseende på underhållskostnaden och 
kalkylränta. Den procentuella ökningen av underhållskostnaden som gjorde att 
kalkylen gick jämnt upp var mellan 40-45 % och det innebär att kalkylen inte är 
så känslig för förändringar i underhållskostnaden. Den kalkylränta som får 
kalkylerna att gå jämt upp är mellan 13,7-14,1 % och observera att i det fallet 
är det vid den kalkylräntan som jämvikt uppnås och inte vid den procentuella 
ökningen. Procentuella ökningen för kalkylräntan blir ungefär som för 
underhållet. I känslighetsanalysen testades dessutom hur resultatet skulle bli 
om vi använde 20 % kalkylränta och då blev det en fördel för rental med cirka 
2 miljoner per år.  
 
Känslighetsanalysen visar hur viktigt det framförallt är att använda sig av rätt 
kalkylränta i kalkylerna och att det inte behöver vara stor skillnad på den för att 
den ska ge ett annorlunda resultat. I kalkylräntan är anledningen till varför en 
del företag ställer sig positiva till rental medan andra företag är negativa till 
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det. Det här leder till att utifrån direkta kostnader så är rental ett fördelaktigt 
anskaffningssätt för företag med hög kalkylränta eller företag som har en 
nedgången truckpark och måste anskaffa många truckar på samma gång och 
inte har tillräckligt med eget kapital. Men det är inte fördelaktigt med rental 
som anskaffningssätt för företag med låg kalkylränta eller företag som har väl 
fungerande inköp till truckpark och med väl fungerande underhållsavdelning.  
 

5.2 Indirekta kostnader 
 

I följande kapitel kommer de två intervjuerna med Trensum food AB och 
Emmaboda glas att diskuteras och jämföras med Flygts nuvarande utseende 
och eventuella framtida utseende efter ett införande av rental på truckparken. I 
slutet kommer de viktigaste delarna att åskådliggöras i en SWOT modell. 
 
Frånsätt olika bransch så skiljer sig de två jämförda företagen från Flygt 
framförallt storleksmässigt då de har en omsättning per år på ca 250 miljoner 
medan Flygts ligger på 1.5 miljarder. Därför är det viktigt att ta hänsyn till att 
storleken på företagen kan ha betydelse i de intervjuades svar.    

5.2.1 Däck, batteri 
I Trensums och Emmaboda glas rentalkontrakt är den största skillnaden att 
Trensum har ett fullrentalavtal där det ingår däck och batteri medan 
Emmaboda glas själva köper in och förser sina truckar. Enligt Emmaboda glas 
vet de inga andra företag som har fullt rentalavtal, för då garderar 
truckleverantören sig i hyran och det blir olönsamt. På Flygt har de idag däck- 
och batterileverantörer där de har förmånliga priser, då kan det tyckas att det 
endast är intressant med rentalavtal där de inte inkluderas. Då kan de pressa 
truck- och materialkostnader. Men det blir genast två extra leverantörer till 
truckparken, vilket ger fler relationer, transporter och hanteringar inom Flygt. 
En annan fråga som bör ställas är hur mycket som kan uteslutas ur ett avtal 
innan det är ett ointressant alternativ. För Flygt är det en stor process att införa 
rental på sina truckar och det kommer att vara en kontinuerlig process då det 
är viktigt att allt är förenklat. En stor process måste inkludera stora delar av 
nuvarande arbetsinsatser och därför är det inte automatiskt så att det är mer 
olönsamt för Flygt med fullt rentalavtal trots att det är så i fallet med 
Emmaboda glas. Det är säkert något som är beroende på Flygts storlek 
jämfört med Emmaboda glas. För ett litet företag är i många avseenden 
flexiblare i organisationen och har mindre materialflöden. För Flygt är därför 
troligt att fullt rentalavtal är aktuellast. Men i rapporten har vi i direkta 
kostnader endast räknat med det fall där däck och batteri ingår och därför går 
det inte att jämföra olika upplägg på rentalavtalen. Det är något som vore bra 
att undersöka för att få klarhet hur avtalet ska se ut. 

5.2.2 Flexibilitet 
Flexibiliteten i att kunna ersätta och anpassa truckar till behov blir sämre vid 
ett eventuellt rentalavtal. För man är knuten till en truck på samma sätt som 
vid att äga och kan inte bryta avtalet utan straffavgift om inte det finns någon 
annan som vill ta över avtalet från Flygt. Men samtidigt måste man jämföra det 
med de problem som uppstår när en ägd truck ska säljas. Dessutom kommer 
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märkesfloran av truckar att begränsas för även om leverantörerna säger att 
det inte är något problem att hyra ut truckar från andra leverantörer så har 
intrycket från de intervjuade företagen enbart haft truckar av samma märke 
som leverantören. Det är även troligt att det blir dyrare hyra med andra truckar 
för det är trots allt så att leverantören tjänar mer på att hyra ut en egen truck.  

5.2.3 Budgetera i förväg 
Vid intervjuerna är de båda företagen överens om att en stor fördel med rental 
är att de kan budgetera för truckarna redan innan årets början. Det som inte 
innefattades var eventuella kundskador. Budgetera i förväg minskar risken för 
företaget och det är värt mycket. Det är ibland bättre att veta vad något i 
förväg, som är dyrare, än att få billigare men oregelbundna kostnader. Även 
på Flygt är det viktigt att få budgetera i förväg och just att förenkla alla 
detaljerade kostnader till en klump är en styrka med rental. Det är en stor 
skillnad mot idag när de inte har någon budget för inköpen av truckarna och 
även om rentalavtal inte genomförs bör Flygt ta ställning till om det inte är en 
bra ide att införa en viss grundbudget som truckansvarige kunde använda 
efter behov. Den budgeten kan vara anpassad i underkant, men det viktiga är 
att inköpen inte är säsongsanpassade och det kan spara administrativ tid. 

5.2.4 Administrativa kostnader 
På flygt har de idag en procedur inför varje inköp av en truck och den 
försvinner vid rental och även den administrativa hanteringen av truckars 
försäkring och budgetering gör det. Dessa indirekta kostnader ersätts vid 
rental av en administrativ hantering av den totala månadshyra av parken, samt 
den kontinuerliga process där Flygt och leverantörerna hela tiden uppdaterar 
och förnyar samarbetet. Den processen är minst lika kostnadskrävande som 
de administrativa kostnaderna är idag och förmodligen ännu större. Men 
samarbete ger möjligheter att utveckla saker tillsammans som i sin tur kan 
resultera i kostnadssänkningar. Den indirekta kostnaden kan därför ses som 
en möjlighet och är inte endast en nödvändighet. Det är delade meningar 
mellan de två intervjuade företagen om hur stor fördel de upplever med 
minskade administration. 

5.2.5 Risk 
Att bli av med risken är ingenting som de intervjuade företagen ser som någon 
betydande fördel och risken att den totala underhållskostnaden på Flygt kan 
bli väldigt hög något år är liten. Det beror på att Flygt har ett stort antal truckar 
och även om underhållet för någon truck är högt ett år så jämnas variationerna 
i underhållet på de individuella truckarna ut sig och den totala 
underhållskostnaden är ungefär lika stor i jämförelse mellan åren.  

5.2.6 Bemanning, service 
Bemanning och service är något företagen uppfattar som sämre med rental. 
De har någon från leverantörerna där och servar vid utvalda tillfällen och 
leverantören har en viss inställningstid från det att en truck går sönder och det 
innebär att företaget själva reparera skadorna i vissa fall. På Flygt skulle det 
inte innebära problem om de har rental på alla eller en stor del av parken för 
det krävs minst tre heltidsanställda för att underhålla hela parken. Men det är 
en viktig aspekt att tänka på för det skapar en viss minsta gräns för hur många 



Anskaffningsjämförelse på ITT Flygt - mellan rentalavtal och traditionella inköp. 
  

 35

truckar som ska körs på rental, för det ska minst räcka till en heltidsanställd. 
Det här talar för att om rental ska införas så är det på hela truckparken som 
det genomförs.   

5.2.7 Effektivisering och uppgradering av truckpark 
För Trensum food AB var en stor anledning till att ingå i rentalavtal att 
truckparken var sliten och behövde förnyas men de hade inte råd att lägga ut 
stora kostnader på en gång. Därför införde de rental på truckarna. Det verkar 
som en stor anledning till att införa rental på truckar är för det fördelar 
betalningarna över ett antal år vilket gör att de kan använda sitt kapital till 
andra saker. På Flygt som är större så blir ett inköp av en truck inte lika stor i 
förhållande till det egna kapitalet men de köper in cirka 8-10 per år och då blir 
det viktigt att hålla koll på truckparkens status. För om det är så att 
truckparken successivt blir äldre och nergången och Flygt helt plötsligt måste 
köpa in ett stort antal truckar för att hålla produktionen vid liv då kan det bli 
stora kostnader. Flygt köper varje år in cirka 10 nya truckar men det går inte ur 
tio truckar ur produktionen och det är något som är en farlig trend om det 
fortsätter och kan resultera i oönskade kostnader och kan skapa behov som 
inte funnits. För även om det kan tyckas att det kan vara bra att ha en extra 
truck ifall att det skulle behövas så är det batteri och energi som kan användas 
på andra ställen. 
 
Ingen av de undersökta företagen har upplevt någon effektivisering sedan de 
gått över till rentalavtal så utifrån de undersökta företagen så blir den enda 
effektiviseringen vid rental den fördel som nyare truckar kan ge.  
 
Nedan finns den viktigaste analysen av rentalavtal sett utifrån indirekta 
kostnader sammanfattad i en SWOT analys i tabell 5,1, 
 

Tabell 5.1: Swot-analys över indirekta kostnader vid rentalavtal. 
 

5.2.8 Enkät 
Det vi ville ha truckförarnas åsikt om var truckarnas skick, om truckparken kan 
effektiviseras och om de anser att inköpsformen skulle påverka deras arbete. 
 
Svaren på fråga 1 och 2 tar upp hur skicket på truckarna i dagens truckpark är 
något sämre än medel enligt truckförarna. De poängterar att vissa truckar är 
gamla och slitna. Medelåldern på truckarna är 12 år och det borde vara en 
anledning till att dom uppfattas som något sämre. Dagens poängsystem tar 
upp vad en truck måste uppfylla för att bli utbytt men den tar inte upp vad en 
truck måste uppfylla för att finnas kvar i produktionen. Skillnaden vid 
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rentalavtal är att truckarna då är nyare (om man har 5 års avtal) och borde 
vara bättre ergonomiskt. Man skulle kunna förbättra truckarnas skick om man 
ser till att medelåldern minskar genom att byta ut gamla truckar.  
 
Truckarna passar sitt syfte bra enligt svaren på fråga 3. Antagligen skulle inte 
det förändras vid rentalavtal då truckarna anpassas till sin arbetsuppgift även 
då.  
 
Fråga 4, 7 och 8 tar upp om de anser att truckparken kan effektiviseras. 
Svaren gav att truckarna utnyttjas mycket och att det inte går att minska 
antalet truckar. Det är rätt antal truckar på de svarandes avdelningar. Att göra 
en genomgång och se hur mycket truckarna utnyttjas på var avdelning och om 
truckanvändandet kan effektiviseras borde diskuteras på Flygt.  
 
Truckförarna ser inte att inköpsformen skulle påverka deras arbete enligt 
svaren på fråga 6 men kanske indirekt om truckarna skulle vara nyare. 
 

5.3 Leverantörsförhållanden 
 

Vi har utgått från Kraljics matris för att analysera vilket förhållande som Flygt 
ska utforma med sina leverantörer. Vi har analyserat utifrån strategisk 
betydelse och försörjningsrisk och använt en skala där vi klassificerar 
parametrar med en skala i tre nivåer låg, medel och hög. 
 
Strategisk betydelse: Skala: Hög medel låg 
 

• Hur nära kärnkompetensen är inköpet och dess strategiska betydelse. 
Svar: Truckar är i de flesta fall väldigt långt från företags kärnkompetens. Det 
är något som är nödvändigt för de flesta men inget som prioriteras. Flygt har 
en egen underhållsavdelning är väl utrustad med både kunnig personal och 
material från truckleverantörslager som ger bra och snabbt underhåll. En 
underhållsavdelning som truckleverantörerna som ansvariga, skulle vara 
väldigt lik den befintliga. Leverantörerna tar ofta över de tidigare anställda på 
avdelningen, så någon ny kunskap kommer förmodligen inte in i företaget. 
Leverantörerna får in delar till truckar inom max 24 timmar men det fungerar 
redan idag i de flesta fall med lagren. Någon större strategisk betydelse eller 
kärnkompetens är det inte. Det bedöms som låg eller medel. 
 

• Storlek och volym på inköp. 
Svar: Det är svårt att göra en bedömning. En truck kostar mellan 100 till 500 
tusen i de flesta fall och det blir mycket om de köper in tio nya varje år. Enligt 
Kristina Stenberg är det en stor investering men frågan är om det är så stort 
med tanke på Flygts storlek. På inköpsavdelningen verkar det som det är en 
liten summa i det stora hela. Men i relation till företagets totala 
investeringsbudget som är på mellan 70 till 100 miljoner blir de 2,5 miljonerna 
som blir investerade i truckar ca 2,5 %. Det här är en stor kostnad när den 
upprepas varje år. Storleken och volymen på truckinköpen bedöms som medel 
eller hög. 
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• Hur påverkas företagets namn av inköpet sett från slutkundens perspektiv? 
Svar: De leverantörer som är aktuella är så stora och lika när det gäller utbud 
och fokusering. Om det däremot kommer fram mer miljövänligt inriktade 
alternativ kan det påverka miljöstandarden för Flygt. Eller om en leverantör 
tillverkar en väldigt transportsäker truck vilken skonar produkterna och 
därigenom ökar kvalitén. Det är väldigt långsökt och truckar tillför inget värde 
på produkten som kan påverka kund. Därför bedöms det som lågt. 
 
Totalt sätt så har storlek och volym en betydande del i skalan medan hur 
företagets namn påverkas inte har lika stor del på skalan. Helhetsintrycket är 
att den totala strategiska betydelsen ligger något över medel.   
 
Försörjningsrisk 
 

• Produktens unikhet och komplexitet 
Svar: Produkten är unik och komplex i avseende att det är en utarbetad 
produkt. Truckarna är individuellt utrustade och anpassade med olika typer av 
hytter, stativ och kameror men utrustningen i sig är inte unik. De olika 
leverantörerna på marknaden har olika specialiteter inom olika truckar och 
med Flygt som utgångspunkt varierar det mellan olika märken. Men flera 
leverantörer finns som kan tillgodose Flygts behov med redan befintliga 
produkter.  Bedömningen blir medel. 
 

• Leverantörens utseende, andelar 
Svar: Det finns ett antal leverantörer i Flygts närområde. Leverantörerna är 
stora och väletablerade. De två leverantörerna vi tittat på har en stor andel av 
marknaden och kan tillgodose hela företagets behov. Vi anser att 
leverantörerna är pålitliga och stabila. De har dessutom inga problem att hyra 
ut truckar av annat märke om det skulle efterfrågas. Bedömning blir låg. 
 

• Osäkerhet relaterad till inköp som teknologisk risk och opportunistiskt 
beteende hos leverantören. 
Svar: Leverantörerna i fråga har produkten som sin kärnkompetens och nisch. 
Utvecklingen i leverantörsföretaget med tanke på teknik anser vi inte avviker 
från vårt behov på produktens teknik i framtiden. Däremot är den ekonomiska 
utvecklingen lite mer oviss. Men då konkurrensen ser ut att bestå kommer 
detta antagligen att hålla nere rentalavgiften. Bedömningen blir låg. 
 
Den totala bedömningen av försörjningsrisken blir att den ligger mellan låg och 
medel. 
 
I Kraljict matris är ligger trucken som produkt i hävstångsproduktens område 
men nära till ickekritiska produkter. Det betyder att vid leverantörskontakten 
med truckleverantörer så ska Flygt prioritera möjligheten att spela ut 
leverantörer mot varandra och välja ut de som uppfyller Flygts krav och inte 
knyta någon närmare kontakt. Flygt ska inte knyta sig med en leverantör med 
rentalavtal så vidare det inte ingår total valfrihet av truckmärke i avtalet. Men 
trucken ligger nära området med ickekritiska produkter som betyder att 
produkthantering och administrativa kostnader ska minimeras. De 
administrativa kostnaderna är relativt liten i förhållande till inköpet av 
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produkten och även om det blir en förbättring vid ett rentalavtal så blir den inte 
stor kapitalmässigt.  
 
Truckarnas placering i Kraljics matris finns i figur 5.1. 
 

 
Figur 5.1: Lokalisering av trucken som produkt för Flygt. 
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6. Slutsatser 
 

6.1 Direkta kostnader 
 

En viktig del i rapporten är de direkta kostnader, vilka är de enda som finns 
bokförda och som kan användas i en kostnadskalkyl. I rapporten har vi 
undersökt de kostnader genom att utföra tre kalkyler som med olika 
hyreslängd och utbytesbestämmelser tillsammans ska åskådliggöra om det 
kan vara fördelaktigt att införa rental avtal på nuvarande truckpark. Det är 
betydligt billigare per år om rentalavtalen på en truck skrivs på fem plus fem år 
än om de bara skrivs på fem. Den klara slutsatsen från de kalkylerna är att det 
inte är lönsamt att ha rentalavtal på truckar. Det är med Flygts kalkylränta på 
10 % och det kräver en kalkylränta på 14 % för att det ska vara lönsammare 
att ha truckar på rental. Eller också kan underhållskostnaden på Flygt öka med 
45%. 
  
Eftersom rapporten endast räknar på hela parken och använder totala 
underhållskostnad som bas i kalkylerna så kan vi inte dra några slutsatser om 
vilka truckar som är mer eller mindre fördelaktiga att ha på rental avtal. Men 
drifttid och inköpspris är två parametrar som borde påverka kalkylerna. 
 

6.2 Indirekta kostnader 
 

I rapporten har det varit en del fördelar med rentalavtal som inte går att 
uppskatta i pengar och de har vi bara studerat genom intervjuer och diskuterat 
oss fram till följande slutsatser. 
 

• Däck, batteri 
Vi har undersökt fullt rentalavtal där leverantören ansvarar för både däck och 
batteri men även rentalavtal utan de borde undersökas innan beslut tas för 
eller emot eventuellt rentalavtal. 
 

• Flexibilitet 
En truckpark med rentalkontrakt blir mindre flexibel än en ägd truckpark. Det 
framförallt för att det kostar att bryta ett rentalkontrakt medan truck som ägs 
går att sälja begagnad. 
 

• Risk 
Riskbegreppet i form av att Flygt inte riskerar extrem ökning av underhåll 
under ett år om truckar skulle kärva är något som saknar betydelse för Flygt, 
framförallt därför att Flygt har en så stor park att truckindividers problem och 
fördelar tar ut varandra i och med parkens storlek. 
 

• Budgetera i förväg 
Budgetera i förväg är en egenskap med rentalavtalen som är av stor betydelse 
och det ger en trygghet hos de intervjuade företagen. Men det är ett begrepp 
som hör ihop med risken och den är obefogad på en stor truckpark. Så då är 
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det egentligen ingen fördel att budgetera i förväg för den ägda 
underhållskostnaden är lika säker.  
 

• Administrativa kostnader 
Administrativa kostnader är något som kommer att minska vid rental men i 
vilken omfattning är svårt att avgöra.  
 

• Bemanning service 
Servicen kan försämras i de fall som truckarna på företagen inte räcker till en 
heltidstjänst hos en underhållsarbetare men eftersom det i Flygts fall blir på 
hela parken så kommer det inte att förändras.  
 

• Effektivisering av truckpark 
Effektivisering av en truckpark är något som alltid är aktuellt för ett företag och 
att få insyn i hur och var alla truckar används till är värdefullt. Det finns en 
möjlighet att det kan utvecklas med leverantör vid ett rentalavtal i och med att 
det är ett samarbete som enbart gynnas om båda parterna är nöjda och det 
kan utvecklas under de möten som sker kontinuerligt. Då kan leverantörernas 
expertkunskaper om truckar utnyttjas men samtidigt är det något som kan 
utföras utan att införa rental på truckarna. Det blir även en betydligt nyare 
truckpark vid rental och då kommer medellivslängden på truckarna att bli en 
tredjedel av dagens. 
 

6.3 Leverantörsförhållanden 
 

Det är inte någon fördel att ingå ett rentalavtal sett utifrån 
leverantörsförhållandena för enligt kraljics matris borde truckarna snarare 
köpas in av de leverantörer som har bäst truckar till fördelaktigt pris.  
 
När är det då fördelaktigt att hyra truckar? Det är för företag som har dålig 
insyn i truckverksamheten och som ser det som en avlastning att slippa tänka 
på truckverksamheten och koncentrera sig på kärnverksamheten. Företag 
som har en nergången park och därför måste förnya en stor del på samma 
gång vilket ger en stor kostnad. Även de företag som räknar med en hög 
kalkylränta ger fördel för rentalavtal.  
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7. Avslutande rekommendation 
 
Vi skulle rekommendera Flygt att fortsätta att äga truckparken men att de 
borde vara noga med att ha genomtänkta kontinuerliga nyinvesteringar av 
truckar. Att de även gör sig av med truckar i samma takt. Det för att de inte 
ska hamna i en situation där Flygt har en föråldrad park och som kräver en 
stor investering. Att gå igenom truckparken kontinuerligt och se om 
effektivisering är möjlig. Ta fram en poängbedömning liknande den för att en 
truck kan bytas men med vad en truck måste uppfylla för att vara kvar i 
produktionen med tanke på ergonomi och underhållskostnad. 
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Bilaga 1 
 
I bilaga 1 finns underlag för de truckdata som används i rapporten 
 
Linde rentalförslag för år 1-5 

KAP ÅRS UTRUST PRIS RTA FIN RV Faktor KAPITAL TIM PRIS UNDERH FÖRS TOTALT
KG MOD NING KAP % MÅN % MÅN ÅR TIM MÅN MÅN MÅN

1800 Ny Motvikt El 341 000 5,00 60 10 1,733 5 909 1100 22 2 017 142 8 068
1800 Ny Motvikt El 341 000 5,00 60 10 1,733 5 909 850 22 1 558 142 7 609
3000 Ny Motv.gasol 385 000 5,00 60 10 1,733 6 672 1150 28 2 683 160 9 515
2500 Ny Motv.gasol 355 000 5,00 60 10 1,733 6 152 1050 28 2 450 148 8 750
3000 Ny Motv. El 405 000 5,00 60 10 1,733 7 018 600 25 1 250 169 8 437
3000 Ny Motv. El 415000 5,00 60 10 1,733 7 191 1800 25 3 750 173 11 114
8000 Ny Motv.Diesel 795000 5,00 60 10 1,733 13 776 600 35 1 750 331 15 857

16000 Ny Motv.Diesel 1200000 5,00 60 10 1,733 20 794 200 55 917 500 22 211
1300 Ny Ståstaplare 150 000 5,00 60 0 1,879 2 819 200 18 300 63 3 181
1300 Ny Sittstaplare 167 000 5,00 60 0 1,879 3 138 350 18 525 70 3 733
1300 Ny Ståstaplare 150 000 5,00 60 0 1,879 2 819 150 18 225 63 3 106
1300 Ny Ståstaplare 150 000 5,00 60 0 1,879 2 819 300 18 450 63 3 331
1300 Ny Ståstaplare 150 000 5,00 60 0 1,879 2 819 300 18 450 63 3 331
1300 Ny Ståstaplare 150 000 5,00 60 0 1,879 2 819 600 18 900 63 3 781

2000 Ny Plocktruck 93 000 5,00 60 0 1,879 1 748 550 16 733 39 2 520
1400 Ny Ledstaplare 110 000 5,00 60 0 1,879 2 067 500 16 667 46 2 780

1600 Ny Skjutstativ 330300 5,00 60 10 1,733 5 724 900 22 1 650 138 7 511

1600 Ny Skjutstativ 325000 5,00 60 10 1,733 5 632 50 22 92 135 5 859

1000 Ny Ledtruck 85000 5,00 60 0 1,879 1 597 100 15 125 35 1 758
6 097 300 107 422 22 492 2541 132 454  

 
Linde rentalförslag för år 6-10 
UTRUST PRIS RTA FIN RV Faktor KAPITAL TIM PRIS UNDERH FÖRS TOTALT

NING KAP % MÅN % MÅN ÅR TIM MÅN MÅN MÅN
Motvikt El 341 000 5,00 120 0 1,056 3 602 1100 30 2 750 142 6 494
Motvikt El 341 000 5,00 120 0 1,056 3 602 850 30 2 125 142 5 869
Motv.gasol 385 000 5,00 120 0 1,056 4 067 1150 35 3 354 160 7 581
Motv.gasol 355 000 5,00 120 0 1,056 3 750 1050 35 3 063 148 6 960
Motv. El 405 000 5,00 120 0 1,056 4 278 600 32 1 600 169 6 047
Motv. El 415000 5,00 120 0 1,056 4 383 1800 32 4 800 173 9 356

Motv.Diese 795000 5,00 120 0 1,056 8 397 600 50 2 500 331 11 228
Motv.Diese 1200000 5,00 120 0 1,056 12 675 200 70 1 167 500 14 342
Ståstaplare 150 000 5,00 120 0 1,056 1 584 200 25 417 63 2 064
Sittstaplare 167 000 5,00 120 0 1,056 1 764 350 25 729 70 2 563
Ståstaplare 150 000 5,00 120 0 1,056 1 584 150 25 313 63 1 959
Ståstaplare 150 000 5,00 120 0 1,056 1 584 300 25 625 63 2 272
Ståstaplare 150 000 5,00 120 0 1,056 1 584 300 25 625 63 2 272
Ståstaplare 150 000 5,00 120 0 1,056 1 584 600 25 1 250 63 2 897

Plocktruck 93 000 5,00 120 0 1,056 982 550 20 917 39 1 938
Ledstaplare 110 000 5,00 120 0 1,056 1 162 500 20 833 46 2 041

Skjutstativ 330300 5,00 120 0 1,056 3 489 900 28 2 100 138 5 726

Skjutstativ 325000 5,00 120 0 1,056 3 433 50 28 117 135 3 685

Ledtruck 85000 5,00 120 0 1,056 898 100 20 167 35 1 100
6 097 300 64 403 29 450 2541 96 394  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 
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Bilaga 1 
 

Rentalförslag BT för åren 1-5 och 6-10. 
Mellan åren 6-10 kan man räkna med hyran för år 6-8. 
 

TRUCK MODELL UTRUST ÅRS PRIS TIM TOTALT TOTALT
NR TYP NING MOD KAP ÅR MÅN (år 1-5) MÅN (år 6-10)
1 Toyota 7 FBMF 16 Ny 367 000 kr     1100 7 590 kr        4 554 kr         
2 Toyota 7 FBMF 18 Ny 339 000 kr     850 6 756 kr        4 054 kr         
3 Toyota 7 FDF 30 Ny 309 000 kr     1150 7 683 kr        4 610 kr         
4 Toyota 7 FGF 25 Ny 313 000 kr     1050 7 746 kr        4 648 kr         
5 Toyota 7 FBMF 30 Ny 399 000 kr     600 7 850 kr        4 710 kr         
6 Toyota 8 FBMF 30 Ny 519 000 kr     1800 12 393 kr       7 436 kr         
7 DanTruck 9680 Ny 747 000 kr     600 14 144 kr       8 486 kr         
8 SMW SL 15-1200 Ny 1 250 000 kr  200 23 544 kr       14 126 kr       
9 BT SPS 1,35 Ny 148 500 kr     200 3 047 kr        1 828 kr         
10 BT SR 1,35 Ny 156 200 kr     350 3 387 kr        2 032 kr         
11 BT SPS 1,35 Ny 130 000 kr     150 2 823 kr        1 694 kr         
12 BT SR 1,35 Ny 161 300 kr     400 4 384 kr        2 630 kr         
13 BT VR Ny 467 400 kr     300 10 127 kr       6 076 kr         
14 BT SPS 1,35 Ny 130 000 kr     600 3 166 kr        1 900 kr         
15 BT VR Ny 497 400 kr     1350 14 637 kr       8 782 kr         
16 BT OP 1000 HSE Ny 247 000 kr     550 5 953 kr        3 572 kr         
17 BT IXION S 12 Ny 79 800 kr       500 2 640 kr        1 584 kr         
18
19 BT VR Ny 497 400 kr     900 11 951 kr       7 171 kr         
20 BT RR B2 AC Ny 326 500 kr     250 6 187 kr        3 712 kr         
21 BT RR B2 AC Ny 251 900 kr     250 4 810 kr        2 886 kr         
22 BT VR Ny 498 300 kr     2000 16 935 kr       10 161 kr       
23 BT IXION S 12 Ny 79 800 kr       100 1 891 kr        1 135 kr         

7 914 500 kr  179 644 kr     107 786 kr       
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Bilaga 1 

 
Avtalsvillkor som BT använder sig av. 
 
1. Avtalsbeskrivning 

Hyresavtal med underhåll. 
2. Tillämplighet 

Uthyraren uthyr till Hyresmannen den Utrustning som anges i särskilda Bilagor benämnda Avtalsinnehåll 
och Avtalssammanställning. För hyresavtalet gäller såväl Avtalsvillkor som det som anges i Avtalsinnehåll 
och Avtalssammanställningen. Avtalsvillkoren, Avtalsinnehåll och Avtalssammanställningen betecknas 
nedan gemensamt som Avtalet. Om avvikelser i skrivningen mellan Avtalssammanställningen, 
Avtalsinnehåll och Avtalsvillkor föreligger skall Avtalssammanställningen prioriteras före Avtalsinnehåll och 
Avtalsvillkor i nämnd ordning. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den 
utsträckningen Avtalet uttryckligen hänvisar till dem. 

3. Äganderättsförbehåll 
Utrustningen ägs av SEB Finans AB, org. Nr 556111-7499, (”Ägaren”), som hyr Utrustningen till BT Rental 
AB, org nr 556032-5002, som i sin tur underuthyr Utrustningen till BT Hyrsystem AB. BT Rental AB eller 
ägaren har rätt att träda in i BT Hyrstem AB’s ställe i detta avtal, vad gäller att tillhandahålla Utrustningen 
till Användaren. Parterna förbinder sig att inte ändra denna bestämmelse utan tidigare skriftligt samtycke 
från BT Rental AB och Ägaren. 

4. Leverans 
Utrustningen levereras fritt till av Hyresmannen angiven leveransadress. Med Leverans avses i detta avtal 
den tidpunkt då Utrustningen är avlastad på leveransadressen. För fabriksny Utrustning medföljer 
instruktionsbok på svenska. 

4.1 Uthyrarens åtagande vid Leverans 
 Uthyraren ansvarar för att Utrustningen vid leveranstidpunkten uppfyller i lag föreskrivna eller av myndighet 

utfärdade säkerhetsföreskrifter, samt att hinder ej föreligger att nyttja Utrustningen på grund av föreskrifter i 
lag eller av myndighetsbeslut. 

4.2 Hyresmannens åtagande vid Leverans 
Hyresmannen skall så snart som möjligt efter Leverans skicka ett undertecknat leveransgodkännande till 
Uthyraren som bekräftelse på mottagandet av godkänd Leverans. Uthyraren tillhandahåller ett formulär för 
leveransgodkännande. I det fall Uthyraren inte mottagit ett undertecknat leveransgodkännande anses 
Utrustningen vara godkänd senast en månad från och med dagen för Leverans förutsatt att Uthyraren inte 
inom denna tid har mottagit skriftlig reklamation från Hyresmannen. 

4.3 Leveransförsening 
Finner Uthyraren att han inte kan leverera Utrustningen i rätt tid, eller framstår dröjsmål från hans sida som 
sannolikt, skall han utan uppskov skriftligen meddela Hyresmannen detta och ange orsaken till dröjsmålet 
samt, såvitt möjligt den tidpunkt då Leverans beräknas kunna ske. Uthyraren skall därutöver verka för 
leverans av ersättningsutrustning för Hyresmannens nyttjande under den tid dröjsmålet varar. Uthyraren 
skall därvid, ur det ordinarie produktsortimentet, söka tillhandahålla ersättningsutrustning som i möjligaste 
mån funktionsmässigt liknar den Utrustning som är föremål för dröjsmålet. Hyresmannen skall under den 
tid han disponerar ersättningsutrustning erlägga ersättning för nyttjandet med belopp motsvarande det som 
skulle ha erlagts enligt avtalet för den leveransförsenade Utrustningen. Ovannämnda villkor reglerar 
uttömmande Uthyrarens ansvar och Hyresmannens rättigheter med anledning av Uthyrarens dröjsmål och 
annat fel eller brist vid Leverans. 

5. Hyra och betalning 
Hyresbeloppet framgår av Avtalet och gäller från och med den månad som Utrustningen levereras. 
Hyresbeloppet betalas mot faktura månadsvis i förskott. Hyresbeloppet gäller exklusive mervärdeskatt och 
andra eventuella statliga och/eller kommunala pålagor, vilka betalas av Hyresmannen samtidigt med 
hyresbeloppet. Som pålagor räknas även sådana ändringar av Utrustningens/avtalets utförande/utformning 
som under avtalstiden framtvingas eller rekommenderas av myndigheterna. 

6. Betalningsdröjsmål 
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen, särskild avgift för betalningspåminnelse 
och i förekommande fall inkassoavgift. 

7. Försäkring 
7.1 Uthyrarens ansvar 

Trafik-, brand-, stöld- och vagnskadeförsäkring avseende Utrustningen tecknas av Hyresmannen genom 
Uthyraren. Kostnaden för försäkringen ingår i hyresbeloppet. Uthyraren skall handha kontakterna med 
försäkringsbolaget. Försäkringsersättningen tillfaller Uthyraren. 

7.2 Försäkringsskada 
Hyresmannen skall omedelbart anmäla inträffad skada till Uthyrarens representanter med angivande av 
Utrustningens avtals- och internnummer. Hyresmannen svarar för eventuella självrisker samt 
mervärdeskatter. 
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7.3  Brandskada 
Blir försäkringsersättningen nedsatt på grund av att brandsläckare tillhörande Utrustningen inte bibehållits i 
ett funktionsdugligt skick eller att avstängning av elsystemet (batterifrånskiljare) inte skett när Utrustningen  
Lämnats obemannad, svarar Hyresmannen för den delen av skadan som inte täcks av 
försäkringsersättningen. 

8. Överlåtelse, mm 
Uthyraren får utan Hyresmannens medgivande pantsätta och överlåta sina rättigheter inklusive rätten till 
betalning enligt detta avtal. Hyresmannen förbinder sig att gentemot den nya rättsinnehavaren fullgöra 
samtliga sina förpliktelser enligt detta avtal. Sådan pantförskrivning eller överlåtelse innebär ingen 
inskränkning av Uthyrarens åtagande gentemot Hyresmannen eller dennes rättsinnehavare. Hyresmannen 
får inte överlåta, försälja eller pantsätta Utrustningen eller i sin tur hyra ut Utrustningen eller delar  därav till 
annan. 

9. Kursförändringar 
Skulle en förändring av den Svenska kronans värde gentemot utländska valutor ske mellan dagen för 
Hyresmannens beställning av Utrustningen och dagen för leverans, äger Uthyraren rätt att ändra det 
månatliga hyresbeloppet i proportion till kursförändringen. 

10. Förutsättningar för Underhåll 
10.1 Kontrakterad drifttid 

Antalet kontrakterade drifttimmar ligger till grund för beräkning av hyresbeloppet. Med drifttimme avses 
registrerad tid på drifttimmemätare, monterad på Utrustningen. Den kontrakterade drifttiden framgår av 
avtalet. 

10.2 Körd tid utöver avtalad tid 
Körd drifttid utöver kontrakterade timmar per 12-månadersperiod debiteras årsvis med belopp som framgår 
av Avtalssammanställning. Beloppet indexregleras enligt punkt 10.5. 

10.3 Hanteringsmiljö 
Upplysningar om bl a hanteringsmiljö (normal, frys, korrosiv mm) som lämnats av Hyresmannen ligger till 
grund för hyran. Om hanteringsmiljön inte är normal framgår detta av Avtalet. 

10.4 Arbetets utförande 
Hyresbeloppet innefattar ersättning för Uthyrarens arbetstid, resor samt reservdelar. Underhållsarbete 
utförs på normal arbetstid vardagar mellan 07.00 och 16.00. Vänte- eller övertid samt eventuella andra 
merkostnader som förorsakats av Hyresmannen debiteras särskilt enligt den prislista och de normer som 
Uthyraren tillämpar vid tidpunkten för underhållets utförande. 

10.5 Indexering 
En del av angivet hyresbelopp indexregleras under avtalsperioden och följer det av SCBs presenterade 
arbetskostnadsindex för arbetare inom verkstadsindustrin AKI(am) SNI 92, 28-35. Basindextal samt den 
del av hyresbeloppet som är föremål för indexreglering framgår av Avtalssammanställning. 

11 Uthyrarens åtagande 
Uthyraren svarar för förebyggande- och avhjälpande underhåll i enlighet med vad som anges nedan. I 
Avtalet skall det framgå om någon del av Utrustningen inte omfattas av underhållsansvaret. Underhåll får 
under avtalstiden endast utföras av Uthyraren utsedda personer. Uthyraren svarar inte för kostnader 
orsakade av hinder i nyttjandet av Utrustningen som uppstått på grund av ändring i föreskrift i författning 
och/eller myndighetsbeslut/åtgärd. 
Förebyggande underhåll 
Med förebyggande underhåll avses tillstånds- och funktionskontroll, smörjning, olje- och filterbyten samt 
säkerhetskontroll (enligt AML kap 3 2§ och AFS 1986:24 och 1994:48). 
Avhjälpande underhåll 
Med avhjälpande underhåll avses bl a felsökning, reparation, utbyte och tillhandahållande av reservdelar. 
Uthyraren avgör om felet skall åtgärdas genom utbyte eller reparation. Normalt skall avhjälpande underhåll 
påbörjas utan dröjsmål och felaktig Utrustningen snarast återställas i driftdugligt skick. 

11.1 Ersättningsutrustning 
Är någon reparation av sådan omfattning att Utrustningen beräknas bli stående i mer än tre (3) arbetsdygn, 
skall Uthyraren – förutsatt att skyldighet att tillhandahålla ersättningsutrustning uttryckligen angivits i 
Avtalsinnehåll - så snart som möjligt och senast inom tre (3) arbetsdygn ersätta den felaktiga Utrustningen 
med liknande Utrustning tills den förhyrda Utrustningen är återställd. Som arbetsdygn skall anses 
Uthyrarens normala arbetsdygn. Ersättningsutrustningen skall så nära som möjligt överensstämma med 
den förhyrda Utrustningen beträffande kapacitet och allmänna data. Specialtillsatser och tillbehör skall 
dock tillhandahållas av Hyresmannen. Om ersättningsutrustningen ej funktionsmässigt överensstämmer 
med den förhyrda Utrustningen och den senare ej kan sättas i drift inom trettio (30) dagar, reduceras 
månadshyran med 20 % från och med den trettioförsta (31) dagen intill dess den förhyrda Utrustningen 
ånyo sätts i drift. I övrigt skall ersättningsutrustningen vara underkastad villkoren i detta Avtal. 
Överenskommelsen om ersättningsutrustning gäller ej vid skador för vilka Hyresmannen svarar enligt 
punkt 13.1. 
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11.2 Uthyrarens försening 

Om Uthyraren inte infinner sig på överenskommen eller aviserad tidpunkt för utförande av underhåll och 
sådan försening varken beror på Hyresmannen eller på befrielsegrund enligt punkt 16 skall följande gälla; 
Vid försening skall Hyresmannen och Uthyraren skriftligen komma överens om en skälig frist, inom vilken 
Uthyraren skall ha utfört underhållet. Om Uthyraren inte utför underhållsarbetet inom fristen, har 
Hyresmannen rätt att själv eller genom annan utföra underhållet. Uthyraren skall ersätta Hyresmannen för 
de direkta merkostnader som Hyresmannen åsamkas genom att själv eller genom annan utföra 
underhållet. 

12 Ansvar för fel 
Uthyrarens ansvar för fel och försening är begränsat till vad som anges i punkt 11 och under förutsättning 
att fel som förorsakar avhjälpande underhåll uppstått under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och 
vid riktig användning av Utrustningen. 

13 Hyresmannens åtagande 
All teknisk dokumentation rörande Utrustningen som behövs för att utföra underhållsarbete skall på 
Uthyrarens begäran tillhandahållas av Hyresmannen. 

13.1 Hyresmannens ansvar 
att inte nyttja Utrustningen i strid mot gällande författningar eller myndighetsbeslut. tillse att 
drifttimmemätaren icke är ur funktion, men om så är fallet genast anmäla detta till Uthyraren. Omedelbart 
meddela Uthyraren så snart som Utrustningen kräver avhjälpande underhåll, hålla Utrustningen tillgänglig 
för förebyggande- och avhjälpande underhåll under Uthyrarens normala arbetstider svara för att elsystemet 
(batterifrånskiljare) stängs av då Utrustningen lämnas, annat än helt tillfälligt. svara för kostnader orsakade 
av all skada som kan drabba Utrustningen vari inräknas, utan att denna uppräkning skall anses 
uttömmande, skada till följd av vårdslös eller felaktig användning av Utrustning, olyckshändelse eller annan 
vådahändelse som inte täcks av försäkring. Efter dylik skada skall Hyresmannen på egen risk och 
bekostnad återställa Utrustningen genom egen eller genom Uthyrarens försorg. Uthyraren återställer 
Utrustningen först efter skriftlig beställning från Hyresmannen. 

13.2 Utrustningens skötsel 
Hyresmannen svarar på egen bekostnad för Utrustningens normala behov av översyn i det dagliga arbetet. 
Detta innebär att Hyresmannen bl a åtager sig att; 
• tillse att Utrustningen sköts väl och endast handhaves av personal som genomgått av Uthyraren 

godkänd förarutbildning. 
• Utföra i förarinstruktionen för respektive Utrustning angivna kontrollåtgärder före varje skifts början 

samt föra kontrollkort daglig tillsyn enligt instruktion 
• Tillhandahålla erforderligt drivmedel (bensin, elektricitet, gasol, dieselolja)  spolarvätska och vatten 
• Dagligen kontrollera oljenivån i motor, kylarvätska i kylsystemet och oljan i hydraulsystemet samt 

regelbundet kontrollera lufttrycket i däcken. 
• Svara för samtliga hjulgummikostnader (drivbanor, däck, truckringar, reparation av punkteringar) om ej 

annat skriftligen har överenskommits. 
• Vid förhyrning av batteridriven Utrustning hålla fullgod elektrolytnivå i batterier och ladda dessa och i 

övrigt tillse att batterierna sköts på bästa sätt, att installera laddare och eventuell kringutrustning samt 
svara för såväl förebyggande som avhjälpande underhåll och eventuell ersättningsanskaffning av 
batteri, om ej annat skriftligen överenskommits. 

• Vid förhyrning av gasoldriven Utrustning tillhandahålla och förvara gas och gasbehållare samt vid 
behov byta ut dessa. 

• Vid förhyrning av sop- och skurmaskiner svara för ersättning av dammfilter, borstar och gummilister 
samt montering och demontering av dessa; samt att 

• svara för underhåll och eventuell ersättningsanskaffning av all extra Utrustning typ radio/bandspelare, 
ljudanläggning, TV-Monitor, etc, om ej annat skriftligen överenskommits. 
Vid förhyrning av Utrustning som är besiktningspliktig svara för att besiktning genomförs samt 
kostnaden för densamma. 

13.3 Reparationsutrymme 
Ett utrymme skall ställas till Uthyrarens förfogande, där underhåll kan utföras. I anslutning till utrymmet 
skall möjlighet finnas till tvätt av Utrustningen. Detaljutformning skall överenskommas mellan parterna. 
Vidare skall Hyresmannen helt utan kostnad för Uthyraren tillhandahålla ett skyddat utrymme, där 
Uthyraren kan förvara materiel och reservdelar, som erfordras för Utrustningens skötsel. Eventuella 
transportkostnader för Utrustningen från Utrustningens arbetsplats till det upplåtna reparationsutrymmet 
svarar Hyresmannen för. 

13.4 Utrustningens användning 
Om förhållandena vad avser drifttimmar och hanteringsmiljö ändras under avtalstiden skall detta 
omgående skriftligen meddelas Hyresmannen, som äger rätt att ändra hyresbeloppet i motsvarande mån. 

5 

 



Anskaffningsjämförelse på ITT Flygt - mellan rentalavtal och traditionella inköp. 
  

 48

Bilaga 1 
 
13.5 Hyresmannens försening 

Om Hyresmannen inte kan ta emot Uthyraren på överenskommen eller aviserad tidpunkt för utförande av 
underhåll, skall han genast underrätta Uthyraren härom. 

14 Arbetsmiljö 
Båda parter skall följa gällande arbetarskydd- och miljölagstiftning. Separat bilaga avseende regler om 
samordningsansvaret avseende arbetsmiljön har utfärdats av BT och skall vara undertecknad av 
Hyresmannen. 

15 Ansvar för sakskada gentemot tredje man 
Hyresmannen skall hålla Uthyraren skadeslös i den utsträckningen Uthyraren åläggs ansvar gentemot 
tredje man för sådan skada eller förlust som Utrustningen orsakar på fast eller lös egendom eller produkter 
framställda av Hyresmannen eller på produkter i vilka Hyresmannens produkter ingår med undantag för 
person- och eller sakskada som enligt gällande lag skall regleras av trafikförsäkring. Framställer tredje man 
krav mot Uthyraren eller Hyresmannen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall 
andra parten genast underrättas härom. 

16 Begränsning av ansvar 
Hyresmannen är ej, annat än vad som uttryckligen anges i Avtalet, berättigad att av Uthyraren erhålla 
skadestånd eller annan kompensation eller vidta annan åtgärd till följd av att Utrustningen inte kunnat 
brukas som avsett till följd av fel på Utrustningen, dröjsmål med leverans av Utrustningen eller till följd av 
annan orsak av vad slag det vara må. Detta gäller även om Utrustningen på grund av omständighet som 
Uthyraren inte råder över - såsom annan leverantörs konkurs eller annan frivilliga eller ofrivilliga 
nedläggning av verksamheten, eller om leverantören i övrigt är förhindrad eller vägrar att leverera - inte 
kan återställas i funktionsdugligt skick. Uthyraren ansvarar inte för sakskada, produktionsbortfall, utebliven 
vinst eller annan ekonomisk följdförlust. 

17 Befrielsegrund 
Arbetskonflikt eller varje annan omständighet som parterna inte råder över eller kunde förutse då avtalet 
ingicks utgör befrielsegrund om det medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande. 
Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att skriftligen meddela andra parten om uppkomsten 
därav, liksom dess upphörande. 

18 Hävning av avtalet 
Uthyraren äger rätt att omedelbart säga upp avtalet och återta Utrustningen antingen om Hyresmannen 
underlåter att under tjugo (20) dagar efter förfallodagen betala hyra eller andra till betalning förfallna 
belopp, eller att Utrustning inte kan återställas i funktionsdugligt skick enligt punkt 16. Hyresmannen och 
Uthyraren har ömsesidig rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten grovt 
åsidosätter bestämmelserna i avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från mottagandet av 
skriftligt meddelande från den förfördelade parten. Om Uthyraren säger upp avtalet enligt första eller andra 
stycket  har Uthyraren utöver samtliga förfallna hyresbelopp och avgifter enligt avtalet jämte ränta därå 
(enligt punkt 6) även rätt till skadestånd. Detta skall, om inte skada till högre belopp visas, anses motsvara 
60 % av det sammanlagda beloppet av återstående inte förfallna hyresbelopp för avtalstiden vid då 
gällande indextal (enligt punkt 6). Om Avtalet  sägs upp av Hyresmannen före avtalstidens slut och grund 
för Hyresmannens uppsägning, enligt vad som anges i näst föregående stycke, inte föreligger, skall 
Hyresmannen till Uthyraren erlägga skadestånd. Detta skall, om inte skada till högre belopp visas, anses 
motsvara 60 % av det sammanlada beloppet av återstående inte förfallna hyresbelopp för avtalstiden vid 
då gällande indextal (enligt punkt 6). Samtliga kostnader i samband med ett återtagande av förhyrd 
Utrustning skall betalas av Hyresmannen. Hyresmannen skall vidare på sitt eget ansvar och kostnad tillse 
att Utrustningen i samband med ett återtagande ofördröjligen sänds till av Uthyraren anvisad plats i 
Sverige. Hyresmannens ansvar enligt detta stycke gäller inte för det fall att Hyresmannen visar att 
Uthyraren grovt har åsidosatt sina åtagande enligt detta avtal och att Uthyraren inte har vidtagit rättelse. 

19 Tvister 
Tvist i anledning av avtalets tillkomst, tolkning eller tillämpning såväl som därur härflytande 
rättsförhållanden skall avgöras genom skiljeförfarande enligt svensk lag om skiljemän. Skiljeförfarandet 
skall äga rum i Stockholm.  Därvid skall dock rättegångsbalkens regler om omröstning, sammanläggning 
av mål och fördelning av rättegångskostnader tillämpas. Rör tvisten ett belopp som vid talans väckande 
uppgår till högst fyra (4) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har part dock rätt att föra 
krav inför domstol samt enligt den för betalningsföreläggande och inkasso stadgade ordningen. 

20 Hyresmannens obestånd 
Skulle utmätning ske hos Hyresmannen eller kvarstad meddelas Hyresmannen eller skulle Hyresmannen 
ställa in betalningarna, försättas i konkurs eller i övrigt komma på obestånd, åligger det Hyresmannen att 
omedelbart underrätta Uthyraren därom samt att med företeende av detta avtal för vederbörande 
utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om äganderätten till Utrustningen. Samma 
underrättelseplikt vid obestånd skall gälla även för användarens dotterbolag som har Utrustningen i sin 
besittning. 
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21 Märkning 

Uthyraren äger rätt att på egen bekostnad på Utrustningen anbringa och underhålla dekaler, skyltar eller 
annan märkning som anger att Utrustningen förhyrts av BT Hyrsystem AB. Hyresmannen får inte avlägsna 
sådana dekaler, skyltar eller annan märkning. 

22 Särskilda villkor 
Ändringar av eller tillägg till avtalet skall ske i skriftlig form och undertecknas av båda parter. 

23 Meddelande 
Hyresmannen skall omedelbart skriftligen underrätta Uthyraren om adressändring. Meddelanden som 
sänds per post skall anses ha nått adressaten senast på tredje (3) dagen efter avsändandet, om brevet 
sänts till den adress som är angiven i avtalet eller eljest är känd för den sändande parten som den 
mottagande partens senaste adress. Meddelande som sänds via telefax skall anses ha nått mottagaren 
omedelbart. Om meddelandet sänds med telegram skall det anses ha nått mottagaren senast tjugofyra 
(24) timmar efter inlämnandet. 

24 Avtalets ikraftträdande,  Uppsägning 
Avtalet träder i kraft då båda parter har undertecknat Avtalsinnehåll och Avtalssammanställning. Kommer 
ej uppsägning av endera parten andra parten tillhanda senast sex (6) månader före avtalstidens utgång, 
förlängs avtalstiden för ifrågavarande Utrustning tills vidare med motsvarande uppsägningstid. 
Uppsägningen skall vara skriftlig. Ändras driftförhållanden hos Hyresmannen väsentligt äger Hyresmannen 
rätt att  säga upp enskild Utrustning  i enlighet med vad som framgår av Avtalsinnehåll för Utrustningen 
ifråga. Ovanstående rätt för Hyresmannen att inom Avtalets tillämplighet förändra omfattning av Utrustning 
medger inte Hyresmannen någon rätt  till uppsägning eller hävning av Avtalet som helhet utöver vad som i 
övrigt i Avtalet uttryckligen anges. 

25 Återlämning av Utrustning 
Förhyrd Utrustning skall vid avtalstidens utgång utan dröjsmål och på Uthyrarens risk och bekostnad 
sändas till av Uthyraren angiven mottagare på ort i Sverige. Hyresmannens ansvar för vård och skötsel 
upphör inte förrän Utrustningen har avhämtats av Uthyraren eller dennes representant respektive 
avlämnats av Hyresmannen eller dennes representant. Utrustningen skall vara - med hänsyn tagen till 
normal förslitning - i gott skick. Hyresmannen skall ersätta Uthyraren för värdeminskning på grund av 
onormal förslitning. 
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I bilaga 2 finns de Investeringskalkyler som gjorts redovisade och de resultat som de 
ger upphov till. 
 
Följande ekvationer ligger till grund för kalkylerna. 
 
Nuvärdesberäkningen i kalkyl utan skatt: 
Ger nuvärdet av intäkter och kostnader under kalkylens livslängd. 
 

NuvärdekRkFkUG =×+×−×−− 211  
 
G =Grundinvestering, inköpspriset 
U =Underhållskostnad per år 
F =Försäkringskostnad per år 
R =Restvärdet efter fem eller tio år 
A =Avskrivningar per år 
 
Nuvärdessumman Nuvärdesfaktorn Annuitetsfaktorn 
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Nuvärdesberäkningen i kalkyl som tar hänsyn till skatt: 
 

NuvärdekAGRkkFkUkRkFkUG =××+×−×−×+×+×+×−×−− 28.0))7/2(( 1211211

 
Nuvärdesberäkning av hyran: 
 
Utan skatt NuvärdekH =×− 1  
 
Med skatt NuvärdekHkH =××+×− 28.011  
 
Annuiteten är nuvärdet fördelat på kalkyl åren och blir i alla fallen 
 

3kNuvärdeAnnuitet ×=  
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Bilaga 2 

 
Kapitalvärdena för de utvalda truckarna för Linde 5 år hyra och 5 år äga.  
Nuvärdessummor (SEK) Linde utan skatt

5 år köpa 5 år hyra
Trucknr Inköpspris - Underhållskostnad - Restvärde + Kostnad äga Hyra 5 år - Fördel äga

1 -341000 -71782 114845 -297937 -367029 69092
2 -341000 -71782 67027 -345756 -346149 393
3 -385000 -71782 132958 -323824 -432856 109032
4 -355000 -71782 123807 -302975 -398055 95080
5 -405000 -71782 130364 -346418 -383816 37398
6 -415000 -71782 116830 -369952 -505598 135646
7 -795000 -71782 255900 -610882 -721367 110484
8 -1200000 -71782 402343 -869439 -1010423 140984

698109

9 -150000 -71782 49117 -172666 -144710 -27956
10 -167000 -71782 62502 -176280 -169822 -6459
11 -150000 -71782 53237 -168545 -141298 -27247
12 -150000 -71782 57442 -164341 -151534 -12807
13 -150000 -71782 48283 -173499 -151534 -21965
14 -150000 -71782 57391 -164391 -172005 7614
15 0 0 0 0 0 0
16 -93000 -71782 23986 -140797 -114640 -26157
17 -110000 -71782 22647 -159136 -126468 -32668
18 0 0 0 0 0 0
19 -330300 -71782 106319 -295763 -341690 45927
20 0 0 0 0 0 0
21 -325000 -71782 122266 -274517 -266538 -7979
22 0 0 0 0 0 0
23 -85000 -71782 27360 -129422 -79975 -49447

-5486540 -6025506 -159143  
 
Kapitalvärdena för de utvalda truckarna för BT 5 år hyra och 5 år äga.  
Nuvärdessummor (SEK) BT utan skatt

5 år Köpa 5 år hyra
Trucknr Inköpspris - Underhållskostnad - Restvärde + Kostnad äga Hyra 5 år - Fördel äga

1 -367000 -71782 123602 -315181 -345284 30104
2 -339000 -71782 66634 -344149 -307344 -36805
3 -309000 -71782 106712 -274071 -349515 75444
4 -313000 -71782 109159 -275623 -352381 76758
5 -399000 -71782 128433 -342349 -357112 14763
6 -519000 -71782 146108 -444674 -563782 119108
7 -747000 -71782 240450 -578333 -643439 65106
8 -1250000 -71782 419108 -902675 -1071064 168389

512867

9 -148500 -71782 48626 -171657 -138614 -33043
10 -156200 -71782 58460 -169522 -154081 -15441
11 -130000 -71782 46139 -155643 -128424 -27219
12 -161300 -71782 61769 -171313 -199437 28124
13 -467400 -71782 150450 -388732 -460697 71965
14 -130000 -71782 49739 -152043 -144028 -8016
15 0 0 0 0 0 0
16 -247000 -71782 63703 -255079 -270814 15735
17 -79800 -71782 16429 -135153 -120099 -15054
18 0 0 0 0 0 0
19 -326500 -71782 105096 -293186 -281459 -11727
20 0 0 0 0 0 0
21 -251900 -71782 94765 -228917 -218817 -10100
22 0 0 0 0 0 0
23 -79800 -71782 25687 -125896 -86025 -39870

-6421400 -5724197 -6192417 -44647  
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Bilaga 2 
 

Kapitalvärdena för de utvalda truckarna för Linde 5+5 år hyra och 10 år äga.  
Nuvärdessummor Linde utan skatt

10 år köpa 10 år hyra
Trucknr Inköpspris - Underhållskostnad - Kostnad äga Hyra 1-10år Fördel äga

1 -341000 -116355 -457355 -530166 72811
2 -341000 -116355 -457355 -491631 34276
3 -385000 -116355 -501355 -622832 121477
4 -355000 -116355 -471355 -574780 103425
5 -405000 -116355 -521355 -529256 7901
6 -415000 -116355 -531355 -744934 213579
7 -795000 -116355 -911355 -992474 81119
8 -1200000 -116355 -1316355 -1344116 27760

662348

9 -150000 -116355 -266355 -197174 -69181
10 -167000 -116355 -283355 -235453 -47902
11 -150000 -116355 -266355 -190820 -75536
12 -150000 -116355 -266355 -209882 -56473
13 -150000 -116355 -266355 -209882 -56473
14 -150000 -116355 -266355 -248007 -18348
15 0 0 0 0 0
16 -93000 -116355 -209355 -165763 -43593
17 -110000 -116355 -226355 -179849 -46506
18 0 0 0 0 0
19 -330300 -116355 -446655 -483785 37130
20 0 0 0 0 0
21 -325000 -116355 -441355 -351283 -90072
22 0 0 0 0 0
23 -85000 -116355 -201355 -107743 -93612

-6097300 -8308048 -8409830 -560566  
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Bilaga 2 
 

Kapitalvärdena för de utvalda truckarna för BT 5+5 år hyra och 10 år äga.  
 

 
Nuvärdessummor BT utan skatt

10 år köpa 10 år hyra
Trucknr Inköpspris - Underhållskostnad - Kostnad äga Hyra 1-10 år Fördel äga

1 -367000 -116355 -483355 -473916 -9439
2 -339000 -116355 -455355 -421842 -33513
3 -309000 -116355 -425355 -479723 54368
4 -313000 -116355 -429355 -483657 54302
5 -399000 -116355 -515355 -490151 -25204
6 -519000 -116355 -635355 -773814 138459
7 -747000 -116355 -863355 -883146 19790
8 -1250000 -116355 -1366355 -1470078 103723

302485

9 -148500 -116355 -264855 -190253 -74602
10 -156200 -116355 -272555 -211483 -61072
11 -130000 -116355 -246355 -176267 -70088
12 -161300 -116355 -277655 -273735 -3920
13 -467400 -116355 -583755 -632326 48571
14 -130000 -116355 -246355 -197684 -48671
15 0 0 0 0 0
16 -247000 -116355 -363355 -371703 8348
17 -79800 -116355 -196155 -164841 -31315
18 0 0 0 0 0
19 -326500 -116355 -442855 -386314 -56541
20 0 0 0 0 0
21 -251900 -116355 -368255 -300334 -67921
22 0 0 0 0 0
23 -79800 -116355 -196155 -118073 -78082

-8632148 -8499339 -435294  
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Bilaga 2 
 

Annuiteten av kapitalvärdena finns uträknade nedan. 
 
Annuitetsberäkningar
Kalkylränta utan skatt 0,1

Nuvärdesskillnad motvikt nuvärdesskillnad ledst Annuitetsfaktor Annuitetsskillnad motv Annuitetsskillnad leds
5 år BT utan skatt 512867 -44647 0,2638 135294 -11778
5 år Linde utan skatt 698109 -159143 0,2638 184161 -41982
10 år BT utan skatt 302485 -435294 0,1627 49214 -70822
10 år Linde utan skatt 662348 -560566 0,1627 107764 -91204  

 
Annuitetsvärden för de utvalda truckarna för Linde 5 år hyra och 10 år äga. 
 
Nuvärdessummor Linde utan skatt

10 år köpa 5 år hyra Annuitet Annuitet Annuitet
Trucknr Inköpspris - Underhållskostnad -Rental: Hyra 5 år Kostnad äga Hyra Fördel äga

1 -341000 -116355 -367029 -74412 -96822 22411
2 -341000 -116355 -346149 -74412 -91314 16902
3 -385000 -116355 -432856 -81570 -114188 32617
4 -355000 -116355 -398055 -76689 -105007 28317
5 -405000 -116355 -383816 -84824 -101251 16426
6 -415000 -116355 -505598 -86451 -133377 46925
7 -795000 -116355 -721367 -148277 -190297 42019
8 -1200000 -116355 -1010423 -214171 -266550 52379

257997

9 -150000 -116355 -144710 -43336 -38175 -5161
10 -167000 -116355 -169822 -46102 -44799 -1303
11 -150000 -116355 -141298 -43336 -37274 -6062
12 -150000 -116355 -151534 -43336 -39975 -3361
13 -150000 -116355 -151534 -43336 -39975 -3361
14 -150000 -116355 -172005 -43336 -45375 2039
15 0 0 0 0 0 0
16 -93000 -116355 -114640 -34062 -30242 -3820
17 -110000 -116355 -126468 -36828 -33362 -3466
18 0 0 0 0 0 0
19 -330300 -116355 -341690 -72671 -90138 17467
20 0 0 0 0 0 0
21 -325000 -116355 -266538 -71808 -70313 -1496
22 0 0 0 0 0 0
23 -85000 -116355 -79975 -32760 -21097 -11663

-20187  
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Bilaga 2 

 
Annuitetsvärden för de utvalda truckarna för BT 5 år hyra och 10 år äga.  
 
Nuvärdessummor BT utan skatt

10 år köpa 5 år hyra Annuitet Annuitet Annuitet
Trucknr Inköpspris - Underhållskostnad - Hyra 5 år - Äga Hyra Fördel äga

1 -367000 -116355 -345284 -78642 -91086 12444
2 -339000 -116355 -307344 -74086 -81077 6991
3 -309000 -116355 -349515 -69205 -92202 22997
4 -313000 -116355 -352381 -69856 -92958 23102
5 -399000 -116355 -357112 -83848 -94206 10358
6 -519000 -116355 -563782 -103372 -148726 45354
7 -747000 -116355 -643439 -140468 -169739 29271
8 -1250000 -116355 -1071064 -222306 -282547 60241

210757

9 -148500 -116355 -138614 -43092 -36566 -6526
10 -156200 -116355 -154081 -44345 -40647 -3698
11 -130000 -116355 -128424 -40082 -33878 -6204
12 -161300 -116355 -199437 -45174 -52611 7437
13 -467400 -116355 -460697 -94977 -121532 26555
14 -130000 -116355 -144028 -40082 -37994 -2087
15 0 0 0 0 0 0
16 -247000 -116355 -270814 -59118 -71441 12323
17 -79800 -116355 -120099 -31914 -31682 -232
18 0 0 0 0 0 0
19 -326500 -116355 -281459 -72053 -74249 2196
20 0 0 0 0 0
21 -251900 -116355 -218817 -59915 -57724 -2191
22 0 0 0 0 0 0
23 -79800 -116355 -86025 -31914 -22693 -9221

18352  
 
Annuitetsvärden för de utvalda truckarna för Linde 5 år hyra och 10 år äga med skatt. 
Nuvärdessummor Linde med skatt

10 år köpa Skatt Annuitet 5 år hyra Skatt Annuitet Annuitet
Trucknr Inköpspris - Underhållskostnad - Avskrivningar Köpa Kostnad äga Hyra 5 år - Hyra 5 år Hyra Fördel äga

1 -341000 -269492 -260715 148458 -75173 -394848 110558 -74996 -177
2 -341000 -269492 -260715 148458 -75173 -372385 104268 -70729 -4444
3 -385000 -269492 -294355 157877 -80799 -465665 130386 -88446 7647
4 -355000 -269492 -271418 151455 -76963 -428226 119903 -81335 4372
5 -405000 -269492 -309646 162159 -83357 -412907 115614 -78426 -4931
6 -415000 -269492 -317292 164300 -84635 -543920 152298 -103310 18675
7 -795000 -269492 -607825 245649 -133226 -776043 217292 -147398 14173
8 -1200000 -269492 -917471 332350 -185013 -1087008 304362 -206462 21449

56764

9 -150000 -78895 -114684 54202 -28423 -155678 43590 -29569 1146
10 -167000 -78895 -127681 57841 -30596 -182693 51154 -34700 4104
11 -150000 -78895 -114684 54202 -28423 -152008 42562 -28872 449
12 -150000 -78895 -114684 54202 -28423 -163019 45645 -30963 2541
13 -150000 -78895 -114684 54202 -28423 -163019 45645 -30963 2541
14 -150000 -78895 -114684 54202 -28423 -185042 51812 -35146 6724
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 -93000 -78895 -71104 42000 -21134 -123329 34532 -23425 2291
17 -110000 -78895 -84102 45639 -23308 -136053 38095 -25841 2534
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 -330300 -78895 -252534 92800 -51477 -367589 102925 -69818 18341
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 -325000 -78895 -248482 91665 -50800 -286740 80287 -54462 3663
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 -85000 -78895 -64988 40287 -20111 -86037 24090 -16341 -3770

40563  
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Bilaga 2 
 

Annuitetsvärden för de utvalda truckarna för BT 5 år hyra och 10 år äga med skatt. 
Nuvärdessummor BT med skatt

10 år köpa Skatt Annuitet 5 år hyra Skatt Annuitet Annuitet
Trucknr Inköpspris - Underhållskostnad - Avskrivningar Köpa 10 år Äga Hyra 5 år - Hyra 5 år Hyra Fördel äga

1 -367000 -269492 -280593 154024 -78498 -371455 104007 -70553 -7945
2 -339000 -269492 -259186 148030 -74917 -330639 92579 -62800 -12117
3 -309000 -269492 -236249 141607 -71081 -376007 105282 -71417 336
4 -313000 -269492 -239307 142464 -71593 -379090 106145 -72003 410
5 -399000 -269492 -305059 160874 -82589 -384180 107570 -72970 -9620
6 -519000 -269492 -396806 186564 -97934 -606514 169824 -115199 17265
7 -747000 -269492 -571126 235373 -127088 -692208 193818 -131475 4387
8 -1250000 -269492 -955699 343053 -191407 -1152245 322629 -218853 27446

20163

9 -148500 -78895 -113537 53881 -28231 -149120 41754 -28323 93
10 -156200 -78895 -119424 55529 -29215 -165760 46413 -31484 2268
11 -130000 -78895 -99393 49920 -25865 -138158 38684 -26241 376
12 -161300 -78895 -123323 56621 -29867 -214553 60075 -40751 10884
13 -467400 -78895 -357355 122150 -69008 -495616 138772 -94135 25127
14 -130000 -78895 -99393 49920 -25865 -154944 43384 -29429 3564
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 -247000 -78895 -188846 74967 -40826 -291340 81575 -55336 14510
17 -79800 -78895 -61012 39174 -19446 -129202 36176 -24540 5094
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 -326500 -78895 -249629 91987 -50992 -302792 84782 -57511 6520
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 -251900 -78895 -192592 76016 -41452 -235402 65912 -44711 3259
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 -79800 -78895 -61012 39174 -19446 -92546 25913 -17578 -1868

69827  
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Bilaga 3 

 
Den här bilagan innehåller material till indirekta kostnader och 
leverantörsförhållanden.  
 
Enkäten som skickades ut till truckförare för att ligga till grund för hur truckarna 
används och deras skick sett utifrån truckförarnas perspektiv. 
 
Vi gör examensarbete här på Flygt och vill nu höra din åsikt om truckparken. 
Svara med ja/nej eller siffror från 1 till 5 där (1=minst och sämst) och (5=mest och 
bäst) i stigande skala. Kommentera gärna dina svar. 
 
Vilken avdelning arbetar du på? 
 
Hur länge har du arbetat där? 
 
Nuläge -  Truckparken 
Hur uppfattar du truckarnas nuvarande skick? 
Kommentar: 
 
Hur anser du skicket är på den truck du arbetar med? 
Kommentar: 
 
Hur väl passar den truck du arbetar med sitt syfte? 
Kommentar: 
 
Hur mycket kontakt har du med truckar/truckpark? 
Kommentar: 
 
Hur stor del av din arbetstid använder eller handhar du truckar? 
Kommentar: 
 
Skulle ditt arbete förändras om truckarna skulle hyras in istället för som idag vara 
inköpta? 
 Kommentar: 
 
Effektivisering 
Anser du att det går att minska antalet truckar i truckparken? 
Kommentar: 
 
Hur mycket utnyttjas truckarna på din avdelning? 
Kommentar: 
 
Antalet truckar på den avdelning du arbetar? Är det rätt antal? 
 Kommentar: 
 
Tack för din medverkan. 
Marcus Ethnersson marcus.ethnersson@flygt.com 
Martin Åkvist martin.åkvist@flygt.com 
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Bilaga 3 

 
Följande frågor ställdes till Trensum food AB och Emmaboda glas för att ge underlag 
för indirekta kostnader. 
 
Benchmarking frågor 
 

1. Beslutsgång. 
Hur har ni kommit fram till beslutet att använda er av rentalavtal? 

- Har ni tagit fram kalkyler och gjort investeringsbedömning? 
- Vilka studier har genomförts? 
- Grundas övergångarna på undersökningar eller på personliga åsikter 

och allmänna teorier? 
 

2. Bakgrund. 
- Hur stort är företaget? 
- Hur många truckar har ni? 
- Hur många truckar går på rentalavtal? 
- Hur ser ert rentalavtal ut? 

 
 

3. Övergången. 
- Hur har övergången från köpta till rental truckar gått till praktiskt? 
- Blev det problem på vägen och i så fall vad? 
- Hur lång tid tog övergången och hur lång tid tog det innan det 

fungerade? 
 

4. Under avtalets gång. 
- Har avtalen/avtalet förändrats under perioden? 

 
 

5. Indirekta kostnader. 
- Hur har ni värderat och vilken syn har ni på risker, dolda kostnader 

samt att kunna budgetera i förväg? 
- Hur stort inflytande har de tre haft på besluten att hyra truckar? 
- Har ni märkt några tydliga förändringar inom dessa? 
- Hur behandlades de här tre vid beslutet att hyra?  

 
6. Uppföljning. 

- Hur följer ni upp investeringen? 
- Kalkyler, enkäter på företaget? 
- Något som varit bra med rental jämfört med att äga? 
- Något som varit dåligt med rental jämfört med att äga? 

 
7. Vad är dina personliga åsikter om rental avtal? Avseende styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. 
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Bilaga 3 

 
Poängsystemet för när en truck kan tas ur bruk och ersättas presenteras nedan: 
 
Bedömningsgrunder för utbyte av truckar vid ITT Flygt AB 
 
Bedömningstabell vid fastställande av poäng för utbyte av truckar. 
* Minipoäng för utbyte. 15,0 poäng 
 
Bedömningsgrunder 
 
Återställningskostnader 
Motvikts-, smalgångs- och plocktruckar 1 poäng per 10.000 kronor i 
reparationskostnader upp till 2 tons lyftkapacitet, övriga truckar 1,5 poäng per 10.000 
kronor. 
 
 
Stödbenstruckar 1 poäng per 5.000 kronor i reparationskostnad. 
 
Ålder Truck 
5 år = 0 poäng, därefter 1 poäng * 1,1 – 1,2 – 1,3 osv per år för varje år över 5 år. 
          Ex. 7 år (7-5) * 1,2 = 2,4 poäng. 
 
Ålder Batteri 
1 poäng per år. 
 
Driftstimmar 
1 poäng per 1.000 timmar enligt timmätare på trucken. 
 
Arbetsmiljö som truckar arbetar inom 
8 poäng  = Gjuteriet. 
6 poäng  = Rågodsförråd. 
4 poäng   = Verkstadsmiljö – montering. 
3 poäng   = Lager. 
1 poäng        = Lätt montering. 
 
Förarmiljö 
1 poäng  = Saknar frisiktsstativ, gaffelspridning eller sidoföring. 
1 poäng  = Luftföroreningar inomhus. 
0,5 poäng  = Luftföroreningar inomhus – utomhus. Ex. Förbränningsmotor, saknar  

    avgasrenare. 
1 poäng  = Saknar hytt utomhus. 
0,5 poäng  = Saknar hytt inomhus – utomhus.  
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