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Förord 
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Sandvik har användning av denna rapport i sitt fortsatta förbättringsarbete.  

 

Gävle den 10 December 2012 
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Abstract  

To be competitive in the corporate climate of today it is important to have effective 

logistic activities. A common resource within the internal logistics is forklift trucks, 

which are used to lift and transport material. It becomes more and more important to 

decide whether to buy, lease or rent the forklifts to obtain an optimal economic situation. 

 

Many companies have issues with internal pricing. It is difficult to price products and 

services correctly. It is common to price the overall instead of what it really costs.  
The purpose of the thesis is to present a model for the acquisition of forklifts for internal 

logistic operations, regarding financing and internal pricing, to obtain economic 

effectiveness and an optimal forklift fleet size.  

 

The study focused on a specific research question, and for this purpose interviews with 

experts were held, observations were made and a literature study was done. Primary and 

secondary data was then compiled in an analysis. Then a general model for decision-

making, and an internal pricing model, was created. It was tested on a truck model at 

Sandvik Technology Material, and an evaluation was made. 
 

The final model contains eight aspects that are considered important when a company is 

making decisions regarding investments in forklifts. These aspects are; utilization rate, 

maintenance costs, operational costs, flexibility, customization, outsourcing, user 

environment and cost of capital and interest rates.  These aspects have been developed 

with discussions, observations and literature reviews and are considered to be the most 

important. After application at Sandvik Material Technology we considered it to be a 

useful tool for forklift investment decisions.  

Key words:  

Model for decision-making, forklift, transfer cost, financing 
 

 

 



 2 

 

Sammanfattning 

För att vara konkurrenskraftig i dagens företagsklimat är det viktigt att ha en fungerande 

logistikverksamhet. En vanlig resurs inom den interna logistiken är truckar som används 

för förflyttning av material. Det har blivit allt viktigare för företag att avgöra om 

truckarna ska köpas, hyras eller leasas för att få en optimal ekonomisk situation.  

Många företag har även svårt att ta rätt betalt internt för varor och tjänster. Det är vanligt 

att sätta ett pris för helheten i stället för vad det verkligen kostar.  

 

Syftet med examensarbetet är att utforma en beslutsmodell för anskaffning av truckar för 

den interna logistikverksamheten avseende finansieringsform samt utforma en intern 

prissättningsmodell för att få ekonomisk effektivitet och en optimerad truckpark.  

För att uppnå syftet utgick studien från den satta frågeställningen. För att besvara 

frågeställningen och syftet utfördes expertintervjuer, observationer och en litteraturstudie. 

Sedan sammanställdes primära data och sekundära data i en analysdel. I analysen 

arbetades en generell beslutsmodell fram samt en metod för intern prissättning. För att 

sedan utvärdera modellen testades den på en trucktyp inom Sandvik Material 

Technology.  

Den slutliga beslutsmodellen innehåller åtta aspekter som anses relevanta när företag ska 

fatta beslut gällande inköp av truckar. Dessa aspekter är; underhåll och service, 

utnyttjandegrad, customisering, driftskostnad, flexibilitet, outsourcing, övriga kostnader, 

användarmiljö. Dessa har tagits fram med hjälp av diskussion och observation med 

företag som använder truckar i stor utsträckning och det var de aspekter som ansågs 

viktigast. Efter tillämpning på Sandvik anser vi att modellen är ett bra hjälpmedel vid 

investering av truckar.  

Nyckelord 

Beslutsmodell, truckar, finansieringsform, intern prissättning   
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1 Inledning  

Detta kapitel redogör bakgrunden och frågeställningen i arbetet samt motiverar syftet 

med examensarbetet. Nästa kapitel presenterar en kortare disposition över det fortsatta 

arbetet.  

1.1 Bakgrund  

Enligt Sanne (2001) har alla tillverkande organisationen ett behov av olika typer av 

materialhanteringsutrustning. Vilken utrustning som används inom organisationen beror 

på vilka typer av material som hanteras inom tillverkningsprocessen. Enligt Sanne (2001) 

är olika former av truckar vanligaste utrusningen inom metallindustrin. Enligt Cottyn et 

al. (2008) har truckar under en längre tid varit standard för materialhanteringen inom 

företag. Truckarna används främst för deras flexibilitet, då de kan utföra de flesta 

uppgifter inom det interna logistikflödet. Detta förutsätter dock att trucken har rätt 

konstruktion för ändamålet samt att det finns tillräckligt med utrymme för transport och 

hantering. Enligt Lumsden (2006) används truckar för att förflytta laster inom en 

avdelning. Truckarna delas vanligen in i dragtruckar och lyfttruckar. Normalt har 

fordonet förmåga att både lyfta och förflytta. Vanliga truckar en enligt Lumsden (2006) 

är:  

• Motviktstruck- en vanlig truck med gafflarna i fram. I bak sitter det en vikt som 
gör att trucken inte tippar framåt vid tunga lyft 

• Skjutstativstruck- kan med hjälp av att stativet skjuts ut och in göras smalare för 

att passa i trånga gångar.  

• Ledstaplare- används på trängre lager. 

• Smalgångstruck- används för stapling i lager. 

• Låglyftare- används för att förflytta gods på golvet. 

• Fyrvägstruck- för smala gångar. 

Enligt Cottyn et al. (2008) är det vanligt att företag överdimensionerar antalet truckar på 

företaget för att klara av variationer i materialflödet. Även Sanne (2001) har samma 

slutsats och menar att organisationer istället bör eftersträva att minska och förändra 

antalet truckar för att optimera användningen och därmed kunna minska kostnaderna. 

 

Den rådande ekonomiska situationen i världen har även tvingat företag att analysera och 

utreda hela sin verksamhet noggrant, därmed även sin truckverksamhet. Det har skett en 

teknisk utveckling på truckarna inom spårning och övervakningsteknik. Samtidigt har 



 

 

 

 

 

även marknaden utvecklats när det gäller finansiella val. Kunderna har utvecklat en bra 

förståelse för truckarnas ekonomiska livslängd samt på senare tid även börjat fokusera på 

olika finansiella valmöjligheter d.v.s. om trucken ska köpas, hyras eller leasas (Bond 

2012). En del företag väljer att använda sig av intern prissättning vid uthyrning av 

truckarna inom fordonsparken. Intern prissättning innebär enligt Ax et al. (2009) att 

företaget prissätter internprestationer av en tjänst som utförs eller vara som levereras från 

en enhet till en annan inom företaget. Internpriset är värdet för prestationen. Enligt Vidal 

(2001) innebär intern prissättning ett problem för multinationella företag då de har svårt 

att sätta rätt pris för sina produkter eller tjänster. Därför är det viktigt att företag utvecklar 

fram bra prismodeller. Matsui (2012) menar att företagsledning idag hart börjat förstå att 

den interna prissättningen är en viktig faktor för att maximera en verksamhets resultat. 

 

1.2 Problemformulering  

Ett företags interna logistikverksamhet har stor betydelse för dess lönsamhet och 

konkurrenskraft.  Vanligtvis delas den interna logistikverksamheten in i två 

huvudaktiviteter: Förflyttningar (transport) och Lagring, detta sker vanligt vis inom 

godsmottagning, förrådshantering, produktion, färdigvarulager och utlastning. För att få 

viss intern logistikverksamhet att fungera är olika typer av truckar ett mycket viktigt 

 hjälpmedel. I dagsläget har en organisation ett antal olika finansieringsformer att välja 

mellan vid anskaffning av truckar, leasing, rental, köp och hyra. Finansieringsformerna 

för de olika alternativen har under åren förändrats och utvecklats. Idag kan de olika 

finansieringsmöjligheterna skräddarsys för att anpassas mot företagens förutsättningar. 

Därför är det vikigt för företag att studera de olika finansieringsformerna för att ta rätt 

beslut i val av finansiering. Vanligtvis använder företag sig av en kalkylmodell för att 

identifiera det optimala alternativet. Enligt (Bergknut et al. 1993) leder dock inte 

finansieringskalkyler till ett fullständigt beslutsunderlag, då kalkylerna bygger tillstörsta 

delen på antaganden och spekulationer.  

 

Vid litteraturstudien upptäcktes att det saknades en teoretisk modell för vägledning utöver 

kalkylerna och det ansågs finnas behov av en ny modell som kunde styrka företagen i val 

av finansieringsform. Därför anser vi att det vara motiverat att skapa ett hjälpmedel som 
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kan ge ett bredare beslutsunderlag. Utformningen av en beslutsmodell blir steg 1 i detta 

arbete.  

 

Även den interna prissättningen kan enligt Ax et al (2009) ställa till problem för 

företaget. Företag har även svårigheter att identifiera rätta kostnader för interdebitering av 

varor och tjänster. Det är vanligt att sätta ett pris för helheten i stället för vad den 

verkligen kostnaden. Enligt Ax et al (2009)  kan fel prissättning leda till att resurserna 

inte utnyttjas optimalt samt orsakar suboptimeringar.  Lösningar till dessa problem som 

hittades i litteraturstudien gällde främst för transaktioner och prissättningar över 

landgränser. Beträffande intern prissättning inom Sverige är avsaknaden av studier mer 

påtaglig och därför anses det motiverat att fylla detta tomrum med en enkel 

prissättningsmodell. Utformningen av den interna prissättningen blir steg 2 i arbete.  

Kopplingen mellan steg 1 beslutsmodell och steg 2 intern prissättningen visas i bilden 

nedan. Först analyserar företaget vilket behov de har av truckar. De bestämmer vilken 

modell som ska köpas in. Sedan beslutas vilken finansieringsmodell som ska användas 

och slutligen vilken metod för intern prissättning som är mest fördelaktig.  

 

 

1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att i steg 1 utforma en beslutsmodell för anskaffning av 

truckar för den interna logistikverksamheten avseende val av finansieringsform samt i 

steg 2 utforma en intern prissättningsmodell för finansieringsformerna. Genom att 

motivera val av finansieringsform och utforma en korrekt intern prissättning kan företaget 

komma närmare en optimerad truckpark. En generell beslutsmodell som även tar hänsyn 

till intern prissättning skapas för att passa de flesta företag som använder sig av truckar. I 

steg ett av rapporten tas en beslutmodell gällande finansieringsform fram och steg två 

handlar om intern prissättning. Projekt består följaktligen av två delvis olika områden. 

 

Intern	  
prissäaning	  

Behov	  av	  
truckar	   	  	   Beslutsdel	  



 

 

 

 

 

1.3.1 Frågeställningar  

• Vilka faktorer bör företag ta hänsyn till vid val av finansieringsform?  

• Vad finns det för fördelar med att använda beslutsmodellen?  

• Vilka slutsatser rörande finansieringsmodellens och den interna prissättningens 

användning kan dras från implementeringen på ett företag?  

• Vad bör företaget tänka på när de tar betalt internt? 

 

1.3.2 Avgränsning 

Arbetet kommer att vara avgränsat till beslut gällande finansieringsform dvs. köp, 

leasing, rental eller kortidshyra samt utformning av lämplig en internprismodell gällande 

finansieringsformen. Arbetet utgår ifrån en trucktyp och att uthyrningen sker från en 

centralfunktion som fördelar truckar på företagets övriga avdelningar utan egna vinstmål 

dvs. med målet ”break even”.  

1.4  Fortsatt disposition  

Kapitel 2 – Metod. I metoddelen beskrivs hur arbetsgången i projektet ser ut, 

vilka metoder som använts och de vetenskapliga förhållningssätt som utnyttjats. 

 Kapitel 3- Teoretisk referensram. Detta kapitel beskriver den teoretiska delen av 

rapporten, vad som skrivits i ämnet tidigare samt förklaras olika relevanta 

begrepp som kommer beröras i arbetet. 

Kapitel 4- Utformning av beslutsmodell och intern prissättning. Detta avsnitt 

belyser metodiken för utformning av beslutsmetoden och den interna 

prissättningen. Detta sker genom att undersöka nuläget och komplettera med 

benchmarking från liknande företag. Detta för att få ett bredare perspektiv och en 

djupare förståelse för vilka faktorer som anses viktiga när det gäller 

beslutsmetoder. Först skapades en metod utifrån fallstudien sedan 

vidareutvecklades den med hjälp av teorin från litteraturstudien. Detta gav i 

slutändan en metod som kopplar samman teori med praktik. 
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Kapitel 5- Den slutliga beslutmodellen. I detta kapitel presenteras den slutliga 

beslutsmodellen. 

             Kapitel 6- Intern prissättning. Efter att ha analyserat empirin och genomfört 

litteraturstudier på teorin har vi detta kapitel utvecklat prismodeller för det olika 

finansieringsvalen. I modellerna har stor vikt lagts på att belysa de verkliga 

kostnaderna.  

 

Kapitel 7-Företagsbeskrivning. I detta kapitel presenteras och beskrivs Sandvik 

och SMT. 

 

Kapitel 8-Tillämpning av beslutsmodellen. I detta kapitel presenteras och beskrivs 

det hur beslutsmodellen kan tillämpas på transport avdelningen på SMT.  

 

Kapitel 9-Intern prissättning vid köp. I detta kapitel presenteras och beskrivs det 

hur den interna prissättningen kan tillämpas på transport avdelningen på SMT.  

 

           Kapitel 10- Analys och diskussion I detta kapitel diskuteras beslutsmodellens och 

den interna prissättningens användbarhet, hur de kan tillämpas på bästa sätt och 

hur de kan kompletteras för att bli mer effektiv.  

 

Kapitel 11 - Slutsats. I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits i 

uppsatsen samt i diskussion i kapitel 7. Avslutningsvis ges även förslag på fortsatta 

studier. 

 

Kapitel 12- Praktiska implikationer. I detta kapitel beskrivs det praktiska 

implikationerna ett företag bör beakta.  

 

Kapitel 13- källförteckning. i denna del anges vilka referenser som har använts i 

arbetet.  

 



 

 

 

 

 

2 Metod  

I detta kapitel beskrivs metoderna som använts i arbetet och en beskrivning av dessa. 

Bland annat hur datainsamlingen har genomförts och bearbetats samt diskuteras arbetets 

validitet, reliabilitet och dess generaliserbarhet.  

 

2.1 Vetenskapligt angreppsätt 

När man ska studera förhållandet som råder mellan teori och empiri finns tre olika 

metoder att använda sig av; deduktiv, induktiv eller abduktiv. Nedan ges en förklaring av 

de olika begreppen samt val av angreppsätt. 

2.1.1 Deduktiva  

Enligt nationalencyklopedin är den deduktiva metoden en vetenskaplig förfaringsätt som 

innebär att logiskt härleda satser ut allämna lagar eller axiom(grundsatser). Andersen 

(1994) beskriver deduktion som en process där man tar hjälp av logiska 

slutledningsmetoder går från ett begreppssammanhang till ett annat. Inom deduktion ska 

det finnas helt säkra begreppssammanhang som ska bestå av logistiska slutledningar från 

antingen grundsatser eller analytiska utsagor. Med utsagor likt ”alla människor är 

dödliga” där dödliga ingår i definitionen av människa. Enligt Alvesson (2008)  utgår den 

deduktiva metoden från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett enskilt fall. 

Exempel på en deduktion: ”varför har fjärilen vingar?” ”Därför att alla fjärilar har 

vingar”. 

 

2.1.2 Induktiva  

Enligt Andersen (1994) innebär induktion den process där en person med hjälp av t.ex. 

ögon, öron, kikare, mikroskop, håvar, råttlabyrinter och frågeformulär samlar in fakta om 

ett samband eller begrepp som personen redan är bekant med och känner till. Andersen 

(1994) menar att begreppen vanligtvis är kända eftersom de antigen förekommer i 

vardagsspråket eller så är begreppen etablerade inom en vetenskaplig disciplin. 

Andersen (1994) menar för att kunna observera att alla svanar är vita förutsätter 
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begreppssambandet ”vit svan” redan är bekant. Alvesson (2008) menar att en induktivsats 

utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som observeras i samtliga 

fall gäller och är generellt giltigt. Exempel på induktion: det har aldrig varit en sten på 

botten hittills när jag har dykt; alltså är det sannolikt inte någon den här gången heller. 

Både den induktiva och deduktiva metoden kan inte ge en kunskap som är kvalitativt ny, 

dvs. den ger inte oss vetande av den typ som vi inte redan haft. Inom den induktiva 

metoden måste vi känna till de begrepp vi använder oss av som redskap dock ger aldrig 

denna metod ett helt säkert vetande. Inom den deduktiva metoden uppfylles det helt säkra 

vetandet. Dock förutsätter detta att begreppen som studeras är kända.  
 

2.1.3 Abduktiva  

Enligt nationalencyklopedin är abduktion en benämning som används vid kreativa 

formuleringar av nya hypoteser vid förklaring av fakta. Dessa fakta som vid initialskedet 

ter sig märkliga. Exempel ”det finns fossila rester av fiskar långt upp på land” kan 

deduktivt härledas ur den nya hypotesen ” att havet en gång gick så långt upp på land”. 

Enligt Andersen (1994) definieras begreppet abduktion som ett försök att göra 

kreativiteten inom den vetenskapliga världen till ett föremål för både en filosofisk och 

vetenskapsteoretisk analys.  Vetenskapsteorin utvidgas till det psykologiska området. Den 

vanligaste formen av abduktion idag är den hypotetiska-deduktiva metoden som innebär 

den att utveckla förklaringar och förutsägelser genom att skapa en logisk struktur mellan 

det som ska förklaras och förklaringen. Ur en förklaring kan ett faktum eller förhållande 

bli vetenskapligt accepterat när det har verifierats med metoder som visar att de motsvarar 

en empirisk verklighet.  Metoden som används kan vara observationer, men även 

indirekta verifieringar som begrepp t.ex. experiment. Enligt Alvesson (2008) är det 

vanligt att använda abduktion vid fallstudiebaserade undersökningar. Metoden innehåller 

både drag från induktion och deduktion men är ingen någon enkel mix av dem, utan den 

tillför nya och helt egna moment.  

 

I detta arbete har vi valt att ha en abduktiv vetenskapligt angreppssätt då den utgår ifrån 

empiriskt fakta likt induktionen men samtidigt inte avvisar inte den teoretiska 

föreställningen som finns. Vi började med att göra en tolkning av nuläget som är baserat 

på observationer och interjuver därefter valdes teori ut för att komplimentera empirin.  I 

analysdelen sammanställdes dessa delar till en beslutsmodell och den interna 

prissättningen. Den abduktiva metoden har gett projekten möjligheten att röra sig mellan 

teori och empiri, vilket vi anser har bidragit till bättre resultat i studien. 



 

 

 

 

 

 

2.2  Kvalitativ och kvantitativ metod  

Kvantitativa metoder innebär enligt Bjereld (2002) att hitta mönster inom olika kategorier 

av ett antal företeelser. När sedan frågor som t.ex.” hur många”, ”hur mycket” eller ”i 

vilken utsträckning” besvaras med hjälp av företeelserna, så får forskaren enligt Bjereld 

(2002) fram ett resultat i form av siffror. Sifforna kan sedan enligt Bjereld (2002) 

bearbetas med hjälp av statistiska tekniker. Urvalet av statistik kan sedan användas för att 

göra generaliseringar (Ibid). Kvantitativa metoder har alltid funnits inom 

naturvetenskapen och metoden spreds främst till andra områden under den industriella 

revolutionen. Idag kopplas metoden främst ihop med samhällsvetenskapliga 

ämnesområden där bl.a. massdataundersökningar genomförs samt även 

experimentstudier, nationalekonomi och företagsekonomi (ibid). En kvalitativ metod 

innebär att det läggas stor vikt på enstaka händelser och skenbart små detaljer (Thurén 

2007). Kvalitativa metoder är enligt Bjereld (2002) ett samlingsnamn på metoder och 

angreppstätt som inte är kvantitativa. Djupinterjuver, deltagandeobservationer samt 

fältstudier är exempel på dessa icke kvantitativa metoder enligt Bjereld (2002). Det 

forskarna främst undersöker inom denna metod är vilka kvaliteter eller egenskaper en 

företeelse har. Denna kunskap hjälper sedan forskaren att bättre förstå förseelsen (Ibid). 

Studier med den kvalitativa metoden sker enligt Bjereld (2002) främst inom 

samhällsvetskapliga och humanistiska områden. Kvantitativ och kvalitativa 

forskningsinsatser används enligt Bjereld (2002) allt oftare tillsammans, författaren 

menar att metoderna oftast är integrerade med varandra. I denna rapport används främst 

kvalitativ metod i form av en fallstudie med intervjuer av personal och egna 

observationer. Intervjuerna som gjorts har varit kvalitativa. En del kvantitativ metod 

används i form av jämförelse av ekonomiska utfall och skillnader i reslutat i de olika 

anskaffningsalternativen.   
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2.3 Litteraturstudie  

Det är viktigt i ett tidigt skede börjar söka och läsa litteratur kring det berörda ämnet 

(Strömqvist 2006). I stort sätt all tryckt material räknas enligt Ejvegård (2003) till 

litteratur exempelvis böcker, artiklar, rapporter, uppsatser essäer etc. Det är en bra ide att 

i början av sin litteraturstudie uppsöka ett bibliotek för att undersöka vad för material det 

finns om det berörda ämnet, och att även studera tidigare projektrapport kan vara ett bra 

sätt att skaffa sig mer underlag (Andersen 2009). Därefter kan man komplettera 

sökningen med systematisk litteratur sökning, Andersson (2009) rekommenderar 

användandet av elektroniska sökverktyg i sin litteraturstudie. Vid användandet av 

elektroniska sökningsverktyg är det viktigt att tänka på vilka sökord som lämpar sig bästa 

att använda sig av (Ejvegård 2003). Vanligtvis när man söker efter böcker eller artiklar 

används exempelvis titel, ord i titeln, ord i text, utgivningsår, författare, förlag eller 

kombinationer av dessa (Andersen 1998). Utvecklingen av databaser går ständigt framåt 

och det tillkommer varje år ett stort antal nya(Ejvegård 2003). Syftet med litteraturstudien 

är att enligt Andersen (1994) att med hjälp av det insamlade materialet besvara den 

problemställningen som forskaren valt att arbetar med.  

 

Litteraturstudien i detta arbete har gjorts genom att söka rätt på artiklar, böcker och andra 

uppsatser som berör ämnet. För att få tag i de vetenskapliga artiklarna har bl.a. 

databaserna Google Scholar, Emerald och Discovery via HIGs biblioteks hemsida 

använts. Sökord som har användts har varit forklift, rental, internal rental, vehicle rental, 

price model, prismodell, pricing strategy, cost of capital, capital ties, tpm, leasing, pros 

and cons, model, lean, kapitalbindning, transfer cost etc. I många fall har en artikel lett 

vidare till andra källor som använts i artikel och vidareutvecklat litteraturstudien. Många 

artiklar som upptäckts har valts bort då de varit för gamla och därför inte känts relevanta 

för arbetet. I andra fall saknade Högskolan i Gävle tillgång till artikeln eller kostade den 

pengar att ladda hem, detta försvårade litteraturstudien avsevärt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.4  Intervju och enkäter 

Enligt Ejvegård (2009) är intervjuer och enkäter lämpligt att använda när forskningen 

bl.a. kräver åsikter, tyckande, kunskaper. Interjuver definierar Ejvergård (2009) som en 

muntlig kommunikation och enkäter som skriftliga kommunikationer. Enkäter kan delas 

ut till en större publik, frågarna i enkäten är alltid strukturerade och alla deltagande 

personer svarar på samma frågor. Enkätens främsta målgrupp är vanliga människor, detta 

för att bl.a. få fram en bild av vad vanligt folk har för attityder, smak eller åsikter. 

Interjuver omfattar en mindre publik och vanligen intervjuvas en deltagare i taget. Därför 

lämpar sig intervjuer bäst när experter ska utfrågas. Interjuver är tidskrävande och det är 

viktigt att skapa tydliga intervjufrågor samtidigt är det viktigt att vara noga med vilka 

personer man väljer att intervjua! Enkäter är enligt Ejvegård (2009) mindre tidskrävande, 

enklare och billigare än intervjuer.  Viktiga aspekter att tänka på enligt Ejvegård (2003) 

när en intervju och enkäter ska genomföras är: 

 

• Att spela in och att föra anteckningar under intervjuerna är både positivt och 

negativt: det kan både hämma och höja intervjuerna. Vanligen kan 

minnesanteckningar efter intervjuerna vara bäst. Fråga alltid om det är okej för 

intervjuobjektet att spela in intervjun.   

• Intervjua alltid på en plats där ni kan vara ostörda 

• Låt intervjun innehålla öppna frågor, få personen att våga säga vad hen tycker  

• Ställ aldrig ledande frågor under intervju eller i enkätundersökningen 

• Vid bundna svar inom enkäten bör det alltid lämnas en kommentars ruta  

  

Rapporten innehåller mer möten och mail konversationer än intervjuer. Dessa har hållits 

med personal på Sandvik och andra relevanta företag som Korsnäs och Ovako, som sedan 

sammanställts för att skapa en bild av förhållandena. Inga särskilda intervjufrågor har 

använts utan de frågor som uppkommit har gjort så genom diskussion, men målet har 

varit att bilda en uppfattning om situationen. Intervjun har inte styrts utan öppna frågor 

har använts. Observationerna och intervjuerna på företaget har dokumenterats med hjälp 

av anteckningar.  
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2.5 Vetenskaplighet  

Enligt Andersen (1994) har vetenskaplig forskning inte utvecklats kontinuerligt utan 

diskontinuerligt, och innehåller idag många olika individuella faktorer, 

samhällsförhållanden och organisatoriska faktorer som påverkar och sätter prägel på det 

vetenskapliga arbetet och dess resultat. Enligt Andersen (1994) betyder ordet empirism 

”erfarenhetsinriktning” och det som ska ligga till grund för empirismen är observationer 

av verkligheten. Olsson (1990) menar att empirismen sker genom iakttagelser och 

slutledningar som vi använder för att bygga vår kunskap om världen. Enligt Andersen 

(1994) ska fenomen studeras så som det uppträder och förståelsen för samhället ska 

byggas på detaljstudier.  Positivismen och den logiska positivismen är enligt Andersen 

(1994) schatteringar inom empirismen. Olsson (1990) anser att den mest renodlade 

formen av empirismen är Positivismen. Positivismen innehåller enligt Andersen (1994) 

en snävare innebörd i jämförelse med empirismen och kopplas samman med innebörden 

”det verkliga” i motsatt till det fiktiva. Enligt Carlsson (1990) kännetecknas positivism av 

att all kunskap hänförs från konkreta objekt. 

 

Den logiska positivismen är enligt Andersen (1994) i sin tur snävare än positivismen och 

är den vetenskapsteoretiska uppfattningen. Den logiska positivismen ska utgå från 

erfarenhetens innehåll av direkta observationer. Den logiska positivismen är enligt Olsson 

(1990) en blandning mellan den matematiska logiken och den empiriska kunskapsteorin.  

Skillnaden mellan positivismen och den logiska positivismen är enligt Olsson (1990) att 

den logiska positivismen inte kräver att varje begrepp ska vara förankrat i verkligheten.  

Det existera även en icke-positivistisk vetenskapsfilosofi enligt Olsson (1990) som går 

under samlingsnamnet hermeneutik. Olsson (1990) översätter denna term till 

”tolkningskonst”. Skillnaden mellan hermeneutik och positivismen ligger främst i 

begreppens förklaring och förståelse. Enligt Andersen (1994)  utgör hermeneutiken en 

metod för studier av mänskliga fenomen inom både de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnena. Denna rapport har skapats genom att använda 

hermeneutik. Detta genom att observationerna i stor del har innehållit åsikter och inte helt 

varit förankrat i verkligheten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Validitet  

Valididet innebär den utsträckning man verkligen undersöker det projektet avser att 

undersöka eller mäter det man avser att mäta (Ejvegård 2003, Bjereled 2002). För att 

undvika problem under mätningarna är det viktigt att använda sig av klara mått och 

mätmetoder och ha en förståelse för vad måtten står för, och använda dessa metodiskt 

(Ejvegård 2003). Om problemen undviks och mätningarna görs på rätt sätt får 

undersökningen en hög validitet (Thuren 2007). Tekniskt utryckt innebär validiteten den 

grad av överensstämmelse mellan den teoretiska och operationella definitionen (Bjereled 

2002).  För att uppnå en såg hög validet som möjligt gällande studiens syfte och val av 

ansats har fokus lagts på att basera intervjuerna på befintlig teori samt säkerställa och 

verifiera empirin genom att studera företagets hemsida.  

2.7 Reliabilitet  

Reliabilitet kopplas samman med tillförlitligheten, och innebär att mätningarna är korrekt 

gjorda (Thurén 2007). Reliabiliteten är helt beroende av hur det mäts i jämförelse med 

validiteten, som är beroende av vad det är som mäts (Bjereld 2002). Om mätningarna 

görs på ett felaktigt eller på ett oskickligt sätt så spelar de ingen roll enligt Bjereld (2002) 

om måtten är valida, de räknas ändå som felaktiga. Bjereld (2002) tar upp ett exempel 

med en kemist som slarvar med provrör, medans Ejvegårds (2003) exempel använder sig 

av ett gummiband när man ska mäta en planka. Eftersom gummibandet kan dras ut olika 

långt vid mätningarna så kan upprepade mätningarna av samma planka medföra att olika 

mätresultat registreras, vilket gör denna mätmetod icke reliabel. För att forskaren ska 

uppnå reliabilitet i sin mätning av plankan bör denna istället använda sig av en måttstock 

som är bättre anpassad för ändamålet (Ejvegård 2003). Thurén (2007) menar att om man 

räknar rätt och lyckas eliminera slumpfaktorer, samtidigt som flera undersökare har 

kommit fram till samma resultat när de har använt sig av samma metod, tillskrivs 

undersökningen en hög reliabilitet. För att stärka reliabiliteten när det gäller exempelvis 

frågeformulär och interjuver, menar Bjereld (2002) att många faktorer spelar in. 



 20 

Exempelvis kan personkemin mellan intervjuaren och intervjuobjekt påverka svaren, 

även frågornas inbördes placering avgör hur svaren utfaller. Forskaren kan även enligt 

Bjereld (2002) välja att intervjua samma personer flera gånger vilket minskar risken för 

tillfällighetsfaktorer och därmed stärka reliabiliteten om svaren blir samma. Enligt 

Bjereld (2002) kan en undersökning uppfylla hög reliabilitet utan att vara valid däremot 

krävs det att en undersökning har en hög reliabilitet för att ha kunna uppnå en hög 

validitet.  Validiteten blir det överordande begreppet, medans reliabiliteten fungerar som 

ett nödvändigt men samtidigt inte tillräkligt villkor för validiteten (Ibid). Arbetet 

innehåller fakta baserat på intervjuer. Teorin i denna rapport kommer från 

litteraturstudien. När intervjuer har utvärderats har gruppen tagit hänsyn till det som 

teorin beskrivit. Diskussioner har förts med samma människor flera gånger och har 

analyserats av båda gruppmedlemmarna för att tolkningen ska vara så korrekt som 

möjligt. Det har upplevts som personkemin varit ganska lika mellan båda 

gruppmedlemmarna och intervjupersonerna.  

2.8 Generaliserbarhet  

För att den genomförda studien ska uppnå sitt fulla värde krävs det Enligt Olsson & 

Sörensen (2011) att data som har samlats in ses i ett bredare perspektiv. Det räcker inte 

enligt Olsson & Sörensen (2011) att bara förstå och dra meningsfulla slutsatser. Det är 

viktigt att undersöka och beakta frågor som t.ex. kan resultatet generaliseras bortom den 

population som undersöks? Eller om resultatet har en vidare vetenskaplig innebörd. För 

att säkerställa att resultat uppfyller en generaliserbarhet är det viktigt att studien uppfyller 

ett antal förutsättningar t.ex. Frågorna i studien bör kunna besvaras på ett metodlogiskt 

riktigt sätt, studiens variabler har hög validitet och reliabilitet, felkällor vid urval har 

eliminerats, inverkan från bakomliggande variabler har kontrollerats (ibid). Uppfylls 

dessa krav ökar möjligheten enligt Olsson & Sörensen (2011) att kunna dra generella 

slutsatser av forskningsresultatet.  

 

I denna studie har en beslutsmodell för uthyrning av fordon utvecklats fram. Målet med 

projektet är att denna modell ska vara generell och kunna användas på flera olika företag. 

För att på bästa sätt skapa den generella beslutsmodellen har vi kontaktat ett antal olika 

företag som verkar i olika branscher för att bättre skapa en förståelse för deras olika 

behov. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.9 Modellbildning  

Enligt Jakobsson (2011) kan en modell beskrivas som ett ”mönster”, en ”idealbild” eller 

”standard”. I det vetenskapliga sammanhanget beskrivs en modell som en förenklad bild 

av ett fenomen eller av verkligheten. Enligt Ejvegård (2009) är en modell en 

vidareutveckling av en teori. Modellen kan ge en bestämd bild av verkligheten, modellen 

kan även innehålla hypoteser som kan ge förklaringar till frågor. Om författaren väljer att 

göra en mer förenklad modell kommer denna modell inte återspegla verkligheten på 

samma sätt som den komplicerade modellen. Enligt Ejvegård (2009) beror detta på att 

verkligheten alltid är komplicerad. Det som avgör hur detaljrik modellen ska vara är 

modellens användningsområde. T.ex. en karta är en modell som ska vara detaljrik och 

återspegla verkligheten.  Det som avgör om modellen blir bra eller dålig är enligt Bjereld 

(2009) dess möjligheter att bidra till verklighetsorientering.  Karakteriserade för många 

modeller är att det visar upp en mekanism över hur de olika delarna hänger ihop dvs. en 

förklaringsmodell. Enligt Ejvegård (2009) kan även konkreta modeller, lånade och 

tillämpade modeller, matematiska modeller och enklare scenario modeller användas.  

Modellen i detta arbete ska vara generell och passa de flesta företag. Målet är att den ska 

kunna anpassas till stora och små företag och hjälpa till med beslutsfattning.  

 

2.10 Arbetsmetodik  

Efter att företaget Sandvik kontaktat skolan och presenterade ett projekt där de ville ha 

hjälp med att förbättra deras truckverksamhet påbörjades ett arbete för att få deras mål 

med projektet att passa till Högskolan i Gävles satta mål med ett examensarbete. Därefter 

påbörjades en litteraturstudie för att få en bättre förståelse för kännedom för det valda 

området samt kontaktades personal på Sandvik och personal på externa företag. 

Kontakten med externa företag gjordes för att få en djupare förståelse för andra 

organisations hantering av truckar. Efter en tids insamling av relevant teori med hjälp av 

litteraturstudien och intervjuerna med externa och Sandviks personal genomfördes en 

förändring av projektets utformning och inriktning, detta för att höja projektarbetets 

akademiska del. Därav påbörjades en ny litteratur studie för att komplimentera tidigare 

insamlat material och förbättra examensarbetes struktur. 
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Då skolans krav och företagets önskemål var svårt att möta i ett arbete blev resultatet två 

arbeten. Ett till företaget som fokuserade på deras problem och ett till skolan som avses 

vara mer generellt och ska passa på alla företag.  

Figur 1 Projektets arbetsmetodik 

 

2.11 Kritisk granskning av metod  

I detta har vi valt den metod som vi anser var lämplig för projektet under den givna 

tidsramen, dock finns det en del punkter inom metoden som kan kritiseras. En nackdel 

när vi använder oss av artiklar och andra källor som är skriva på engelska är hur 

översättningen av dessa texter utfaller. I många fall kan översättnings sidor på internet vid 

översättningen förändra meningars betydelse, vilket kan ha en negativ effekt på projektet. 

Vi har försökt undvika detta genom att använda oss av relativt säkra 

översättningsprogram som Google translate. 

 

En annan nackdel är våra interjuver genomfördes mer som konversationer i form av möte, 

mail, och telefon, än uppstyrda interjuver. Eftersom dessa konversationer enbart 

antecknades och inte spelades in kan detta sänka projektets slutliga reliabilitet. Dock 

lades stor vikt under samtliga intervjuer på att inte ställa ledande frågor. Även att vi inom 

gruppen kunde tolka det insamlade material olika är en nackdel, vilket även kan sänka 

den slutliga reliabiliteten. För att undvika detta har gruppen under projektets gång haft en 
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tydlig diskussion inom gruppen. Ett problem i arbetet har varit att hitta relevanta artiklar. 

Skolans databas ger inte alltid tillgång till artiklar och de som finns är många gånger 

gamla eller inte granskade. På grund av detta har artiklar används som inte direkt haft 

med truckar att göra, men med de olika andra områdena som leasing och kapital.  Det har 

varit väldigt tidskrävande att leta artiklar. En annan svaghet med arbete är att det bara har 

används på ett företag . 
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3 Teoretisk referensram  

3.1 kapitlets disposition 

I detta avsnitt pressenteras resultatet av litteraturstudien. Som inledning i teoridelen 

beskrivs anläggningstillgångar och fordonsparken för att får en bättre förståelse för dessa 

grundbegrepp. Sedan ges en beskrivning av vad en intern prissättning innebär. Bruzelius 

och Skärvad (2004) betonar betydelsen av en intern prissättning då det kan förbättra 

enhetens resultat och därmed förbättra resultatet för hela företaget. Ax et al. (2009) 

belyser ett antal för- och nackdelar med den interna prissättningen och menar att många 

företag har svårt att sätta rätt internt pris, vilket kan skapa problem vid implementering. 

När företag planerar att anskaffa en truck till sin interna logistikverksamhet har det olika 

finansieringsalternativ att välja mellan, vanligtvis köp, leasing, rental eller kortidshyra 

Alternativen medför olika förutsättningar bl.a. när det gäller kostnader, avtal och 

restriktioner. Eftersom finansiering och prissättning till stor del handlar om ekonomiska 

beslut tar även teorin upp och förklarar ett antal ekonomiska begrepp vilket ger en bättre 

förståelse för arbetet.  Även kapital, kapitalbindning, kapitalbehov och kapitaloptimering 

berörs i teoridelen. Groth, J C et al. (1997)  menar att i tusentals år har människor gjort 

viktiga och svåra val när det gäller kapital i olika former.  

 

Eftersom truckar är starkt kopplade till den interna logistiken tas även logistiska termer 

upp. TPM, Lean och 5s är begrepp som är starkt kopplade till organisationens ”mjuka 

delar” och förklaras i teorin då termerna återkommer i diskussionsavsnittet. Dessa 

ledningssystem kan användas för att förbättra implementeringen av beslutsmodellen samt 

den interna prissättningen, t.ex. påverka de rörliga kostnaderna positivt. Avslutningsvis 

berörs även prissättningsstrategier som belyser vad som är viktigt att tänka på vid 

prissättning av sina produkter och tjänster. Teorin anses viktig för att få ihop helheten och 

göra en korrekt beslutsmodell och stödja utformning av den interna prissättningen. Teorin 

berör både mjuka och hårda delar för företaget.  

 

3.2 Anläggningstillgångar 

 Enligt Lundén (2003) finns det tre typer av anläggningstillgångar: immateriella, 

materiella och finansiella. Var gränsen går mellan de tre olika typerna av 



 

 

 

 

 

anläggningstillgångar är inte klart i lagen dock är det enligt Lundén (2003) tämligen 

enkelt att avgöra hur anläggningstillgång sorteras. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Innefattar de anläggningstillgångar som har ett bestående värde för företaget, exempelvis 

byggnader och mark, maskiner och andra tekniska anläggningar, inventarier, verktyg och 

installationer osv. 

 

Maskiner och inventarier 

Maskiner och andra tekniska anläggningar består av de maskiner och anläggningar som 

användes vid produktion av företagets varor. Exempel på tillgångar inom maskiner och 

andra tekniska anläggningar är arbetsmaskiner, transformatorstationer, anläggningar, 

grävmaskiner, transportanläggningar, transportband, kranar och arbetsställningar, silos 

samt cisterner. Det finns även ytterligare en grupp under maskiner och inventarier som 

Lundén (2003) benämner som inventarier, verktyg och andra installationer, denna grupp 

innehåller de tillgångar som inte direkt används i produktion utan verkar mer som 

stödfunktioner. Exempel på dessa är arbetsredskap, bilar och andra fordon, verktyg, 

datorer, inredning, byggnadscontainers, manskapsvagnar samt 

kommunikationsanläggningar. 

3.2.1 Fordonspark  

En vanlig materiell anläggningstillgång hos företag är en fordonspark. En fordonspark 

innehåller diverse fordon som företaget använder i sin dagliga verksamhet. Det kan vara 

truckar, bilar, lastmaskiner, traktorer, grävmaskiner, vältar, dumprar etc.  

Fordonsparken har en viktig roll för företaget intern logistikverksamhet. Fordonsparken 

ger inget mervärde till slutprodukten men är väsentligt för att produktionen inom 

organisation ska fungera. Enligt Ljungberg (2000) strävar företag allt mer efter att få en 

mer helhetssyn på processer inom organisationen vilket bl.a. innebär mer fokus på 

produktutrustningen. Enligt Jiang et al (2011) är trucken ett specialfordon vars uppgift är 

att lasta och lasta av transportfordon. Truckar är flexibla och rörliga. Därför anses de vara 

dem viktigaste verktygen inom logistik och kan avlasta arbetaren från tunga lyft (Ibid).  

Gaffeltruckar spelar en avgörande roll när det gäller att hantera materiellt gods i 

lagerhantering. Dess höga flexibilitet underlättar verksamhetens materialhantering på ett 

kostnadseffektivt sätt säger Yuen et al. (2010). 
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3.3  Intern prissättning 

Enligt Ax et al. (2009) är internprestationer en tjänst eller vara som levereras från en 

enhet till en annan inom företaget. Internpriset är värdet för internprestationen. För att 

kunna prissätta produkten eller tjänsten måste dessa vara identifierbara, mätbara, 

ekonomiskt värderbara och valbara. Exempelvis tar ekonomiavdelningen ut ett pris för att 

ta fram rapporter till svarvavdelningen. Syftet med internprissättningen är att ge styreffekt 

för beslut som fattas. Det är viktigt att sätta rätt pris, annars påverkas företaget i stort 

negativt. Medarbetarna motiveras till ekonomiskt tänkande genom att synliggöra de 

interna kostnaderna. Annars kan de ta för givet att det inte kostar något och de kan 

överutnyttja resurserna. Genom att ta rätt betalt kan företaget se till att resurserna används 

på ett sätt som är ekonomiskt optimalt. Är kostnaden för hög då utnyttjas tjänsten eller 

produkten lite. Tar de för lite betalt överutnyttjas tjänsten. Nyckeln är att hitta en balans. 

Internpriserna gör att den ekonomiska medvetenheten ökar och personalen agerar för 

företagets bästa. Internprissättningen möjliggör en rättvis bedömning av hela eller delar 

av resultatet inom företagets olika delar. Debiteras inte interna tjänster blir det mindre 

attraktivt att utföra dessa och att hjälpa andra enheter. Används internpris värderas 

insatsen och den säljande enheten får en intäkt och köparen får en kostnad. Då kan 

köparen jämföra nytta med kostnad. Genom hela systemet av internprissättning flyttas 

produkterna framåt i flödet. Enheterna som utför uppgifterna belastar de enheter som de 

utförs åt med kostnader. Kostnaderna flyttas även mellan avdelningarna så att till slut en 

summa kommer till och kan användas som underlag vid extern prissättning (ibid). 

Även Bruzelius och Skärvad (2004) trycker på vikten av internprissättning då det kan 

förbättra enhetens resultat och därmed förbättra resultatet för hela företaget.  

De tre olika metoderna för internprissättning är enligt Ax el al. (2009); 

 

• Kostnadsbaserad 

• Marknadsbaserad  

• Förhandlingsbaserad 

 

Enligt Lantz et al. (2002) är en viktig faktor för att intern prissättning ska vara aktuellt är 

att decentralisera företaget. Detta betyder i det här fallet att ge avdelningarna möjlighet att 

fatta egna beslut. Den för företaget optimala internprissättningsmetoden är den modell 

som underlättar för beslutsfattarna att handla för hela företagets bästa och inte bara för 

den egna avdelningens vinning. För att motivera divisionscheferna säger litteraturen att 



 

 

 

 

 

decentralisering och mindre toppstyrning ökar motivationen att fatta beslut som 

maximerar företagets vinst (ibid). 

 

3.3.1 Fördelar och nackdelar med intern prissättning 

Ax et al. (2009) belyser i sin bok ett antal fördelar och nackdelar med internprissättning 

av prestationer: Fördelar; 

 

• Den interna debiteringen ger oftast positiva effekter på företagets 

resursförbrukning. 

• Den interna prissättningen skapar en kostnadsmedvetenhet hos de anställda. 

Genom att ta betalt internt får det personalen att tänka på ett nytt sätt. 

• Det gör att nyttigheter internt inte betraktas som gratis och bidrar till minskat 

slöseri. 

• När företaget har intern prissättning bidrar detta till en ekonomisk diskussion och 

kostnader belyses på ett verkligt sätt. Detta gör att man kan koppla ihop budgeten 

till sitt eget arbete bättre. Det medför att företaget kan lägga ut resultatansvar på 

avdelningarna förutsatt att priserna är korrekta. 

 

 

Nackdelar; 

• Det är svårt att sätta rätt internpris. 

• Det finns alltid en risk att man sätter ett för högt eller lågt pris. Detta medför att 

resurserna inte utnyttjas optimalt. 

• En annan nackdel är att de som diskuterar det interna priset ofta är högavlönade 

och det riskerar att ta mycket av deras tid. Resultatet kan bli att kostnaden för 

hanteringen överstiger nyttan. 

• Det är lättare att förhandla internt vilket medför att många chefer inte undersöker 

vad kostnaden skulle bli om de valde en extern lösning. Detta kan medföra att 

priserna inte blir marknadsmässiga. 

• Då internprissättning ofta ger upphov till suboptimering är det viktigt att se till att 



 28 

egennyttan inte får stå i fokus då hela företagets bästa är det viktiga. 

•  En risk med internprissättning är att irritation kan uppstå mellan två enheter över 

priset på varan eller tjänsten. Det finns en risk att avdelningar justerar priserna 

internt i stället för att till exempel åtgärda problem med produktionen såsom dålig 

kvalitet eller ineffektivitet. 

• Genom att lägga ihop kostnaderna för en intern tjänst kan den se för dyr ut och 

blir då underutnyttjad. 

• Det riskera att bli mycket bokföring som snurrar runt om det är många inblandade 

avdelningar med i debiteringarna. Detta ger höga administrativa kostnader.  

 

3.4 Finansieringsformer  

När ett företag ska anskaffa truckar till sin verksamhet kan det välja mellan olika 

finansieringsformer: köp, leasing, rental eller korttidshyra. 

3.4.1 Köpa  

Enligt Larsson (2008) kan företag välja att investera i materiella anläggningstillgångar. 

Definitionen av en anläggningstillgång är en tillgång som företaget avser att inneha och 

bruka stadigvarande. Enligt Larsson (2008) innebär detta att företag kommer att bruka 

och äga tillgången mer än ett år. Till materiella tillgångar räknas maskiner, och 

inventarier. Enligt Johansson (1992) kan problem vid investeringar vara att det är svårt att 

bedöma betalningar tidsmässigt, vilken kalkylränta som ska användas, hur ska icke 

värderbara konsekvenser beaktas, och hur ska man gå till väga för att finna det bästa av 

möjliga investeringsalternativ. De finns fyra allmänna reglerna som kopplas till 

anläggningstillgång. Dessa regler innefattar enligt Lundén (2003)  anskaffningsvärde, 

avskrivning, nedskrivning och uppskrivning. 

 

3.4.2 Leasing 

För företag är leasing en form av kreditgivande och affärsidkande, Green (1985). Leasing 

har funnits i Sverige sedan 60-talet och har bland annat utnyttjats då företagets krediter 

varit försämrade. Leasing fungerar så att ett företag som vill ha en vara låter ett 

finansbolag betala för varan och sedan låter företaget nyttja den mot en månadsavgift.  

Det finns olika typer av leasing. Enligt Andersson et al. (1989) är det två typer av leasing 

som används. Finansiell och operationell leasing. Finansiell leasing innefattar 



 

 

 

 

 

grundinvesteringen men inte reparationer eller service. Ofta tecknas ett separat 

serviceavtal med leverantören eller återförsäljaren (inte finansbolaget). Avtalet innebär att 

tillverkaren eller leverantören ser till att produkten är funktionsduglig under hela 

leasingperioden. Operationell leasing innebär att det ingår service och driftkostnader i 

hyran. Detta är vanligt bland fordon och i kopieringsbranschen (ibid). Denna form kallas i 

detta arbete för ”rental”. Enligt Bennet (2003) Kan till exempel anläggningstillgångar 

reduceras genom leasing och därmed sänka kapitalbindningen i företaget. Hunsaker 

(2000) skriver att leasing skapar möjligheter för den som säljer produkter, t.ex. truckar, 

att tjäna på dem flera gånger. Dels när den säljs och sedan när leasingtiden gått ut kan den 

säljas med vinst en gång till. Byts den in igen blir det ytterligare vinst.   

   

3.4.3 Rental 

För att nå högre konkurrenskraft har trenden blivit att företag erbjuder skräddarsydda 

lösningar utöver själva produkten, Lindahl et al. (2009). De kan skapa systemlösningar 

där produkt och tjänst går ihop och är specialanpassad för kundens behov. Dessa kallas 

IPSOs (integrated product and service offerings). Många kunder föredrar att inte äga 

produkter som inte tillhör kärnverksamheten. Ägande påverkar balansräkningen. En 

annan anledning är att kunden ofta behöver flexibilitet och möjlighet att förändra. Om 

kunden behöver förändra kan leverantören ha en klausul i kontraktet som säger att det är 

möjligt mot en kostnad. Genom att leverantören har lättare att hitta användning för 

produkter som kunden inte längre behöver har denne ett övertag (Ibid). Toyota Material 

Handling Group marknadsför sig genom att använda kundens upplevda risker med 

ägandet. De menar att det inte finns någon anledning att äga sina truckar. De har ett antal 

argument för varför det är bättre att hyra tjänsten:  

 

• Tänk om behoven ändras? 

• Vad går det att göra bättre med kapitalet? 

• Hänsyn till toppar och dalar 

• Vad händer när de går sönder? 

• Återvinning och miljö 
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• Ha koll på kostnaderna i förväg 

3.4.4  Kortidshyra 

Är en hyrmetod som kortsiktigt hjälper företaget.  Den används av företag t.ex. vid 

säsongstoppar, vid ojämn efterfråga eller då fordon inom truckparken kräver reparation 

enligt Linde material handling som är ett företag som säljer och hyr ut truckar.  

3.5 Ekonomiska begrepp  

Nedan beskrivs olika begrepp som används för att förklara finansieringsformerna och 

hur de fungerar. 

 

3.5.1 Anskaffningsvärde 

Enligt Lundén (2003) ska alla anläggningstillgångar skrivas av över den ekonomiska 

livslängden. Avskrivningen på tillgången bestäms genom en systematisk plan som 

fastställs vid köpet. Det som sker vid avskrivningen är att anskaffningsutgiften för 

tillgången fördelas över dess användningstid i företaget. Det är även viktigt att takten för 

avskrivningen bedöms genom företagsekonomiska överväganden. 

3.5.2 Avskrivning 

När det kommer till avskrivningar sker oftast en linjär avskrivning som innebär att 

tillgången avskrivs jämnt över livslängden. Skulle livslängden exempelvis vara tio år 

skriver företaget av 10 % per år. Företag kan även välja att genomföra degressiv eller 

progressiv avskrivning. Degressiv avskrivning innebär att företag väljer att skriva av mer 

i början och mindre i slutet medans progressiv avskrivning innebär mindre avskrivning i 

början och mer i slutet. (Ibid) 

3.5.3 Nedskrivning 

Ibland förekommer det tillgångar som vid bokslut är mindre värda än det planenliga 

restvärdet dvs. restvärdet enligt avskrivningsplanen. Om detta händer med en tillgång 

samtidigt som det nya värdet ses som bestående skall företag skriva ner 

anläggningstillgången. Värdet kan även återföras om anledningen till nedskrivningen inte 

längre existerar.(ibid) 



 

 

 

 

 

 

3.5.4 Uppskrivning 

Uppskrivningen bygger på samma principer som nedskrivningen, fast tvärtom. Viktigt 

när det gäller uppskrivningar är att det bara är de materiella och finansiella 

anläggningstillgångar som får skrivas upp, de immateriella exempelvis goodwill får inte 

röras. Dock måste de materiella och finansiella anläggningstillgångarna innefatta ett 

förlitligt och bestående värde som överstiger det bokförda värdet för att få skrivas upp. 

Med bokfört värde menar Lundén (2003) anskaffningsvärdet för tillgången minskat med 

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Vanligtvis sker uppskrivningar på 

fastigheter då återstående livslängd måste vara minst 10 år. 

3.5.5 Slutvärde 

Vid den tidpunkt då investeringens ekonomiska livslängd tar slut är det sammanlagda 

värdet av denna tidpunkts in- och utbetalningar investeringens slutvärde. 

3.5.6 Annuitetsmetoden 

Syftet med annuitetsmetoden är att fördela investeringsförloppets alla in och 

utbetalningar under den ekonomiska livslängden. Positiv annuitet är bra för företaget och 

vid val av investeringsform bör företaget välja alternativet med högst positiv annuitet 

(Andersson 2001). Enligt Andersson et al. (1992) innebär annuitetsmetoden att utgiften 

för grundinvesteringen plus ränta fördelas med lika stora belopp för varje år under den 

ekonomiska livslängden. Dessa belopp beräknas med hjälp av en annuitetsfaktor. För att 

få fram annuitetsfaktorn används en tabell där man med hjälp av den beräknade 

ekonomiska livslängden och den förbestämda kalkylräntan får fram ett tal som blir 

annuitetsfaktor.  

 

3.5.7 Nuvärdesmetoden 

Den innebär enligt Bolmgren (1996) att alla in och utbetalningar hänförs till samma 

tidpunkt enligt principen att en krona nu är mer värd än en krona om ett visst antal år. 

Anledningen till detta är att företaget erhålligt respektive förlorat ränta om betalningen 

hade utfallit idag i stället för senare.  
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3.5.8 Nollpunktsvolym 

Nollpunktsvolym är enligt Blomgren (1996) vid den verksamhetsvolym företaget varken 

går med vinst eller förlust. Detta innebär att totala intäkter (TI) och totala kostnader (TK) 

är lika stora och att det totala täckningsbidraget (TTB) är lika stort som de fasta 

kostnaderna (FK).  Andra namn för denna situation är kritiskt punkt samt ”break even 

point” (BE).  Det enklaste sättet att få fram Nollpunktvolymen är genom att beräkna Fasta 

kostnader (FK) dividerat med Täckningsbidraget/st (TB/st). 

 

3.6  Kapital 

Enligt Groth, J C et al. (1997) kan kapital ta flera former; materiella, mänskliga samt 

ekonomiska. Groth, J C et al. (1997) menar att i tusentals år har människor gjort viktiga 

och svåra val när det gäller kapital i olika former. Svårigheten beror främst på den ofta 

rådande osäkerheten om vad framtiden innehåller. Ibland görs val för att konvertera 

strömmen av kapital för att möta dagens behov, andra gånger kan valet bli att bevara och 

spara kapital för att tillhandahålla framtida behov. Även val att investera kapitalet kan 

genomföras, för att möjligen tillhandahålla både framtida och nutida behov. Det är viktigt 

att förstå vikten av kapitalet i jakten på möjligheterna, oftast får företag överväga olika 

aspekter i sina val t.ex. möjlig avkastningar och möjliga risker. Bra beslut kräver ofta en 

attraktiv avkastning i utbyte mot den placerade risksumman. Det är viktigt att noga 

reflektera omständigheterna. 

 

Nuförtiden användes enligt Groth, J C et al. (1997) olika termer för att beskriva 

kapitalval, vanligtvis kopplas kapital ihop med kostnader inom ekonomiskt och materiellt 

kapital. Kapital kan enligt Groth, J et al. (1997) finnas i många olika former. Även om 

formen och förhållandet av kapital har förändras under årens lopp, återstår det än idag 

svårigheten i de olika valen när det gäller att transformera kapital till olika former eller 

exponera kapital för olika risker.  Ledare och chefer står dagligen inför uppgiften att välja 

mellan att använda, spara eller investera kapital. Gör ledare rätt beslut kan detta generera 

ett värdeskapande för företagets intressenter, medans fel val kan leda till höga 

kapitalkostnader och stora förluster. Målet är alltid i slutändan att få bra avkastning 

utöver de insatta kostnaderna för kapitalet. Detta i sin tur genererar andra gynnsamma 

effekter för företaget såsom tillkomst av nytt kapital. Groth, J C et al. (1997) nämner 

begreppet WCOC (weighted of capital cost) som ett hjälpmedel mot kapitalkostnader. 



 

 

 

 

 

WCOC reflekterar företagets inkrementella kostnad/ marginalkostnad av kapital med 

tanke på företagets planer på att anskaffa kapital och marknadens uppfattning om 

företagets utsikter och alternativa möjligheter att använda kapitalet på marknaden.   

 

3.6.1 Kapitalbehov 

 Företagets storlek och typ av verksamhet är två faktorer som påverkar företagets 

kapitalbehov. Generellt kräver tillverkande företag mest kapital medan handelsföretag 

och serviceföretag kräver mindre kapital (Bolmgren et al.1996). Det totala kapitalbehovet 

delas vanligtvis in i tre olika grupper; 

1.   Anläggningstillgångar: det kapital som investeras i anläggningstillgångar likt 

maskiner, inventarier och fastigheter 

2.   Rörelsekapital; kapital som binds i omsättningstillgångar exempelvis 

kundfordringar innefattar även varulager som inte täcks av kortfristiga skulder. 

3.   Säkerhetskapital; innefattar rörelsekapital som inte behövs i form av 

likviditetsreserv, används för att förstärka beredskapen vid eventuella störningar 

(ibid) 

3.6.2  Kapitalbindning 

 Kapitalbindning innefattar alla pengar som är bundet i företagets tillgångar. Exempel på 

detta är kapital som är bundet i en maskinpark, i råmaterial eller i ett lager. 

Alternativkostnaden för dessa kapitalbindningar definieras som vad företaget skulle ha 

haft för intäkt om kapitalet använts på något annat 

sätt.(http://www.alltomlogistik.se/kapitalbehov-och-finansiering/)  

Enligt Olhander (2000) innefattar termen kapitalbindningar produkter i arbete (PIA), 

lagerhållet material, kostnader för lageryta, materialhanteringsutrustning samt personal 

m.m. Kostnaderna för kapitalbindningen beror framför allt på kapitalkostnaden. Med 

kapitalkostnad menas den finansiering som har genomförts för att köpa insatsvaror. 

Genom en ökad produktförädling ökar även kapitalbindningarna, detta eftersom antalet 

utnyttjande resurser ökar under produktionsledtiden vilket medför ökade kostnader samt 

att produktion binder mer och mer kapital. Maximalt bundet kapital innefattar en 

slutprodukt på lager eller vid direktleverans till kund. Enligt Mattson (2003) har det 

funnits sedan 70-talet ett stort intresse att reducera kapitalbindningar inom den svenska 
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industrin, dock har företag i många fall misslyckats med reduceringen.  Anledningen till 

att företag vill sänka sin kapitalbindning är främst för att kapitalbindningar inom 

anläggningstillgångar och omsättningstillgångar belastar företagets balansräkning, är 

likviditetspåverkande samt att det medför ett ökat krav på lönsamhet för att kunna uppnå 

en tillfredställande avkastning. 

 

3.6.3  Kapitaloptimering av anläggningstillgångar 

 Anläggningstillgångar som tillhör det fysiska kapitalet kan enligt Bennet (2003) 

reduceras genom leasing, sale-leaseback av vissa tillgångar.  Sale-leaseback innebär att 

ett företag säljer viss utrusning till ett finansbolag och sedan leasar den sålda utrusningen 

av finansbolaget. Det händer att företaget senare även köper tillbaka utrustningen. 

(http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?id=1659). Även genom en effektivare 

utformning och ökad produktion under en given tidsperiod kan minska 

anläggningskapitalet (Pewe 2002).  Även outsourcing av en del av produktionen kan 

innebära att en del fasta tillgångar kan säljas (Bennet 2003). Att genomgöra en 

kapitalrationalisering innebär enligt Andersson(1992) en minskade omsättningstillgångar 

och ett effektivare utnyttjande av anläggningstillgångar. 

 

3.7 Logistiska termer 

Nedan beskrivs relevanta logistiska termer som återkomma i diskussionskapitlet.  

 

Enligt Lumsden (2006) definieras logistik som planering, organisering och styrning av 

alla aktiviteter inom materialflödet. Enligt Shapiro Heskett (1985) innebär även logistik 

att kunna erhålla rätt vara och service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt 

tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad. 

 

3.7.1 TPM  

Total Productive Maintenance eller som det heter på svenska Total Produktivt Underhåll 

(TPM) är enligt Ljungberg (2000) en omfattande förändringsprocess. Roberts (1997) 

benämner även begreppet som ett underhållsprogram, där målet är att underhålla 

anläggningar och utrustning.  Enligt Ljungberg (2000) och Roberts (1997) är målet med 

TPM är att eliminera olika typer av förluster som beror på maskinutrusningen och andra 

processer som ingår i produktion samt att skapa högre arbetsmoral. Inom TPM kan 



 

 

 

 

 

företaget enligt Roberts (1997) använda sig av olika verktyg t.ex. benchmarking, 

dokumentation eller anställdas makt.   

Inom dagens företag finns det idag produktionsutrusningar som skulle kunna fungera 

mycket bättre. En del utrusning har idag väldigt låg utnyttjande grad, vilket oftast leder 

till förluster för företaget. 

 Enligt Ljungberg (2000) bygger TPM på tre byggstenar. 

 

• Uppföljning av driftstörningar: Hjärna 

• Operatörsunderhållet: Hjärtat 

• Förbättringsgrupper: Muskler 

 

Uppföljning av driftstörningar: Hjärnan 

Innebär enligt Ljungberg (2000) att fokusera på verkligheten och genom detta kunna inse 

sina brister och begränsningar. Målet är att fokusera på fakta och mäta kvantifierbara och 

vetenskapliga enheter. Vanligtvis mäts produktenhetens totala effektivitet. 

Operatörsunderhållet: Hjärtat 

Innebär att bry sig om processer och utrusning. Ljungberg (2002) menar att under den 

tidiga industrialismen tog personalen bättre hand om sin utrusning. Varje vecka 

avslutades med att underhålla utrusningen. Ljungberg (2002) anser att denna vård och 

omsorg av maskiner och utrustning som tidigare fanns inom industrin har i många fall 

avtagit. Inom många industrier idag existera inte en fungerade operatörsunderhåll. 

Författaren menar att det har vuxit fram en kultur som innebär att ”du kör-jag lagar”.  En 

del av de som kör maskinerna bryr sig inte om hur maskinerna hanteras och tänker inte på 

maskinvård. Avsaknaden av maskinvård kan skapa störningar och vara kostsam i 

produktion. Enligt Ljungberg(2000) beror denna negativa utveckling på: 

 

• Skiftgång: Många skift innebär att flera olika personer jobbar med samma maskin 

eller utrusning. 

• Underhållsorganisation: Många företag använder sig av underhållsorganisationer 

som tar hand om inspektioner, smörjning och reparationer av utrusningen. 

• Kortsiktig produktion: En del företag prioriterar idag kortsiktig produktion 

framför långsiktig maskinvård. Ledningen lägger inte fokus på vård och städning 

av utrusningen. 
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TPM menar att genom att överföra en del maskinvård till operatören skapas ett hjärta för 

maskinerna. Genom att operatörerna tar ett större ansvar för maskinerna skapar det en 

effektivare utrusning. Det är viktigt att produktledningen, underhållsavdelningen och 

utbildningsinsatser ger stöd i denna förändring genom att samarbeta och jobba 

tillsammans. 

 

Förbättringsgrupper: Muskler 

Handlar om att organisera personalen i förbättringsgrupper, målet är att återställa relation 

mellan operatörerna och deras maskiner. För att nå detta måste företaget enligt Ljungberg 

(2000) skapa en stödjande och uppmuntrande arbetsmiljö. TPM metoden innebär att 

arbeta i förbättringsgrupper. Det är viktigt att förbättringsgrupperna är kontinuerliga samt 

att alla deltar. Gruppen ska enligt Ljungberg (2000) ansvara för exempelvis ett ständigt 

förbättringsarbete av en process. Målet för processen sätts successivt högre för att 

förbättra nya problemområden. Enligt Mckone (1997) finns det ett starkt samband mellan 

TPM och tillverkningsprestanda. Mätningar som har gjorts tyder enligt Mckone (1997) på 

att företag med TPM har lägre kostnader, högre kvalitet samt besitter stark 

leveranssäkerhet. 

 

3.7.2 Lean 

Lean production (resurssnål produktion) kommer från Toyota i Japan, Liker (2004). 

Toyotas framgång är enligt Liker (2004) ett resultat av “operational excellence” 

(högkvalitativt arbetssätt). De har gjort det till ett strategiskt vapen och detta baseras på 

olika metoder och arbetssätt. Till exempel JIT (just in time), kaizen, enstycksflöden, 

jidoka och heijunka. Metoderna har gjort att Lean blivit revolutionerande. JIT (just in 

time) är en serie metoder och principer som möjliggör för företag att kunna producera och 

leverera produkter i små kvantiteter med korta ledtider för att tillfredsställa specifika 

kundbehov. Kort sagt leverera rätt produkter vid rätt tid i rätt mängd (ibid). Enligt 

Sugimori et al. (1977) är det första som bör ske är att möjliggöra för alla processer att 

hitta relevant timing och mängd. Canel et al. (2000) menar att det finns många skillnader 

mellan tillverkande företag och serviceföretag där JIT kan användas. En skillnad är att när 

det gäller service så finns det oftast ingen produkt att inspektera innan den levereras utan 

kunden är med vid “tillverkningen”. Det gör att det skapas en intim kontakt mellan 

leverantör och kund. Eftersom det inte finns någon produkt att ta på är leverantörens rykte 

det enda som kunden har att gå på. Det medför att kunden kan ha väldigt höga 

förväntningar på leverantören. En annan skillnad är att det inte går att lagra service. 



 

 

 

 

 

Lediga hotellrum eller tomma flygstolar är förbrukade möjligheter. Eftersom tjänsten kan 

utföras av olika människor till olika kunder kan kvaliteten variera mellan dessa och det 

kan vara svårt att mäta med alla dessa variabler. (ibid) 

 

3.7.3 5S 

Detta är en del av ledningssystemet Lean. De fem s-en står för översatt till engelska, sort, 

set in order, shine, standardize och sustain. Dessa används för att få en disciplinerad, ren 

och välorganiserad arbetsplats. För att detta ska fungera i längden bör alla fem s:n 

användas fullt ut. De flesta företag använder bara de tre första och förstår sedan inte 

varför det inte fungerar. Enligt Dulhai (2008) är det ett verktyg för att uppnå ständiga 

förbättringar. Genom att ha snyggt och rent, alla verktyg på plats blir det lättare att arbeta 

och det går inte åt tid att leta verktyg eller produkter. Skapar företaget ett system, 

standardisering av processer och ständigt försöker förbättra dessa, spar det mycket tid och 

pengar (ibid).  

 

3.8  Prisstrategi 

Nedan tas upp några aspekter som är viktigt att tänka på när man prisätter produkter 

eller tjänster. 

 

Enligt Whipple (2008) har den tekniska utvecklingen gett möjligheter till en helt ny 

innovation inom prissättningsstrategier. Whipple (2008) menar att när en 

prissättningsstrategi ska utvecklas fram är det viktigt att företaget beaktar produkten, 

konsumenterna, leverantören samt marknaden.  Samtidigt som det nya strategierna har 

skapat goda möjligheter för företag, så har det även bidragit till att en ökad komplexitet. 

Idag är det svårare för företag enligt Whipple (2008) att hitta, identifiera och tillämpa rätt 

prissättningsstrategi. Whipple (2008) har i sin artikel även identifierat tre stycken 

bakomliggande faktorer som påverkar hur företag väljer att prisätt sina produkter och 

tjänster idag med hjälp av den nya tekniken. 

 

●  Ökad tillgång till information: skapar en bättre teknik vid insamling, hantering 

och analys av prisinformation. Ger företaget en möjlighet att segmentera sin 
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prissättning. Ger möjlighet till benchmarketing av liknade företag samt ger en 

bättre information från kunder och konkurrenter. 

● Förbättrad räckvidd: företag har en större kundbas med hjälp av t.ex. internet, 

större globala marknader. 

● Expanderande interaktivitet: ökad effektivitet inom företagen genom bl.a. 

elektroniska transaktioner. Samordning av köp görs lättare, vilket ger bättre pris 

för kunden och mer volym för leverantören 

 

Whipple (2008) menar att en kombination av dessa faktorer automatiserar prissättningen 

och prisanpassningen. 

Tellis (1986) menar även han att det finns en mängd olika prissättningsstrategier 

tillgängliga för företag. I sin artikel belyser han några metoder: differentierad 

prissättningsstrategi dit andra marknadens diskontering, periodisk diskontering samt 

slumpmässig diskontering kopplas till. Konkurrenskraftig prissättning till vilken 

penetrerings prissättning, erfarenhet kurva prissättning, prissignaler samt geografiska 

prissättning ingår. Produktlinjeprissättningsstrategier som innehåller prisbundling, 

premieprissättning, bildprissättning samt komplementär prissättning.   

 

Prismodeller 

Hur ett företag utformar sina prismodeller, det vill säga på vilket sätt det tar betalt för sina 

tjänster, påverkar företagets konkurrenskraft.  Det är inte bara prisnivån som avgör om ett 

företag lockar till sig kunder. Utan företaget måste även erbjuda en prismodell som passar 

kundernas logik för hur det köper och betalar för varor och tjänster (Westelius et al. 

2010). När ett företag ska välja en lämplig och genomtänkt prismodell krävs det att 

företaget besitter en systematisk överblick över prismodellens egenskaper. Dutta et al. 

(2002) anser att prissättning av varor och tjänster är en komplex process som bara blir 

svårare allt eftersom nya tekniker och verktyg blir tillgängliga för företag. Därför blir ett 

företags förmåga att sätta rätt pris vid rätt tidpunkt allt viktigare. 

Även Westelius et al. (2010) har åsikten att utformning av en lämplig prismodell blir allt 

viktigare då dagens förändriga marknader ger mindre utrymme för företag att misslyckas 

med sina prissättningar. Normalt är den styrande faktorn för prissättningen kundens 

betalningsvilja, medan kostnadsinformationen bara används som ett golv för hur lågt 

priset får sättas. Westelius et al (2010) utvecklar i sin artikel en taxonomi för prismodeller 

som innefattar fem dimensioner som har stor betydelse för hur prismodellen utformas och 

används; 

 

1.   Erbjudandets omfattning (vad säljs?) 



 

 

 

 

 

2.   Köparens rättigheter (vad säljs? hur anges priset?) 

3.   Prisformel (hur anges priset?) 

4.   Prisbestämningsmekanismer (hur bestäms priset?) 

5.   Informationsunderlag (hur bestäms priset?) 

 

 

1.Erbjudandets omfattning 

Omfattningen bygger främst på vilken aggregeringsnivå priset sätts. Med 

Aggregeringsnivå menas hur stor del av ekonomin som läggs ihop för att mätas. 

(http://ekonomisk-ordlista.r76.se/definition/aggregering/)Vanligtvis sätts ett pris för hela 

produktsystemet och ett pris för produkt attributet. Erbjudandet är enligt Westelius (2010) 

vanligtvis mer omfattande än själva produkten som säljs. Det tjänster som befinner sig 

runt den själva fysiska produkten prissätts sällan och kan därför glömmas bort. Artikeln 

tar upp Carnival Cruise Lines prissättning som ett exempel på hur en prissättning av ett 

helt produktsystem. Carnival Cruise Lines sätter pris för helheten när det gäller en 

sjudagarskryssning, i priset ingår resan, boendet, maten, underhållningen, etc. vilket 

innebär att kunden betalar för tjänsterna oavsett om han eller hon utnyttjar dem. Ryan Air 

däremot använder sig av en prissättning där det har delat upp sina erbjudande i små 

komponenter. Kunden får därför själv bestämma priset genom att definiera sin produkt . 

Ryan Airs metod blir därför en rak motsats till Carnival Cruise Lines prissättning. 

 

2. Köparens rättigheter 

Företag använder sig vanligtvis av avtal som innefattar begräsningar hur köparen 

använder produkten. Fokus ligger på tiden kunden har rättighet till produkten, vilket kan 

vara i evighet genom köp eller under en kortare tid i form av att produkten hyrs av 

kunden.  Hyrningen kan även vara under en längre eller kortare period. Köparens 

rättigheter går från i evighet, leasing, hyra prenumeration till per enskilt tillfälle. När 

kunden hyr måste alltid produkten lämnas tillbaka till företaget när hyrperioden är slut. 

Leasing avtal kan däremot ge kunden rätt att köpa produkten vid periodens slut till ett 

överenskommet pris. 

  

3. Prisformel 

En prisformel är den underliggande formel som har använts när företaget har räknat ut 

vad kunden ska betala för produkten eller tjänsten. Valet av prisformel och prisbärare dvs. 
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produkter och tjänster har stor påverkan på hur affären upplevs. Prisformeln kan vara från 

ett fast pris för helheten till ett rörligt pris. Enligt Westelius (2010) uppmanar ofta ett 

fastprisavtal till en högförbrukning. Men prisbärarens identitet beror vanligtvis helt på 

affärssituation. Mellan det fasta priset för helheten och det rörliga priset befinner sig 

enligt ibid (2010) en rad olika kombinationer av en fast och en rörlig komponent. 

Exempelvis använder sig många inom telekombranschen av dessa alternativ i mitten, där 

det låter marknaden självsegmentera. Det som sker är att kunderna själva väljer en 

prismodell som passar deras konsumtion. Exempelvis finns det inom telekombranschen 

allt från fastprisabonnemang till kontantkort.  När affär sker mellan företag handlar det 

mer om skillnader i riskbenägenheten, bedömning av framtiden samt hur styrning av 

inköp formas. 

  

 4. Prisbestämningsmekanism 

  

Dimensionen omfattar metoden eller metoderna som använts för att lansera och fastsälla 

pris. För att lyckas med detta krävs det att säljaren besitter en förhandlingsstyrka. Denna 

del av taxonomin innehåller även nödvändig information om olika sätt att avtala pris som 

har en avgörande roll när företaget väljer prismodell. Enligt Westelius (2010) är det två 

ytterligheterna i den dimension prislista och exogen prissättning. Företag som använder 

sig av en färdig prislista har ofta en stark förhandlingsposition, kunden till dessa företag 

kan bara välja om det vill köpa eller inte köpa. Exogen prissättning innebär att varken 

säljare eller köpare kan kontroller förhandlingen. Mellan dessa två finns även 

prisförhandlingar som t.ex. innebär att säljare och köpare förhandlar om priset. Målet för 

säljaren är främst att täcka sina egna kostnader. Även resultatbaserad prissättning 

befinner sig i mellan det två extremfallen, med denna prissättning betalar endast köparen 

när han eller hon använder produkten. Ex en webbsida som tar betalt för vissa tjänster på 

portalen. Många inom gasindustrin använder sig av en metod en betala vad de tycker att 

det är värt, som innebär att kunden själv sätter priset på produkten, även auktion kan 

användas av en del företag när det säljer varor. 

  

5. Informationsunderlag 

  

Ger utgångspunkten för det prisnivåer företaget väljer att ha på sina produkter eller 

tjänster. Normalt är den vanliga att företag utgår från kostnaden för att utveckla, 

producera, distribuera och sälja produkten när de fattar prisbeslut. I många branscher får 

inte kostnaden för tjänsten eller produkten överstiga självkostnaden. Detta gäller bl.a. för 

vissa kommunala tjänster. Många företag använder sig även av konkurrenternas 



 

 

 

 

 

prissättning för att genom jämförelse kunna komma fram till en lämplig pris på sina egna 

produkter. Andra låter kundvärdet vara styrande.  Westelius (2010) anser att om alla fem 

dimensionerna kombineras finns det stor möjlighet att skapa en prismodell som är rätt 

nischad och innehåller varianter som inte konkurrenterna har. 
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4  Utformning av intern prissättning och beslutsmodell  

Projektet har haft en abduktiv ansats för att skapa beslutsmodellen och den interna 

prissättningen. Då den abduktiv metod utgår ifrån empiriskt fakta likt induktiv metod men 

samtidigt inte avvisar inte den teoretiska föreställningen som finns. 

4.1 Från empirin 

Under det första mötet med handledaren på företaget framgick det att företaget hade 

problem med den rådande interna prissättningen av sin fordonspark. De ansåg att 

truckparken var för stor och de hade för höga servicekostnader. En stor del av 

servicekostnaderna gäller reparationer av förarrelaterade skador som orsakats av 

oaktsamhet från personalen. Då prismodellen var uppbyggd så att avdelningarna betalade 

för hur många skift trucken används kunde en ny truck som används väldigt lite vara 

billig. Detta ansågs vara orättvist och de efterfrågade en mer rättvis prismodell. Vilket 

uppnåddes genom att gör varje truck till ett kostnadspost. 

 

I mötet framkom även att företaget ville ha hjälp att jämföra olika finansieringsformer.  I 

projektet undersöktes Sandvik samt Ovako och Korsnäs som i produktion använder sig på 

ett eller annats sätt av en fordonspark. Detta för att få en bättre förståelse företag som 

använder sig av internhyra, leasingavtal, rental eller köp eller en kombination av dessa. 

Litteraturstudien och information som samlades in från företagen användes senare för att 

skapa en beslutsmodell för anskaffning av truckar till den interna verksamhetslogistiken 

 

Då åldern på trucken tillsammans med användarmiljö och utnyttjandegrad bidrog till 

höga service- och underhållskostnader, fick de bli tre aspekter. Då en stor kostnad som 

diskuterades gällande inventarier är kapitalkostnad, blev en aspekt ränta och 

kapitalkostnad. Vissa avdelningar behöver specialutrustade truckar och det påverkar 

priset och val av finansieringsform vilket också resulterade i en aspekt som fick heta 

customisering. Vissa av avdelningarna har inte behov av truckarna hela tiden, därför kan 

flexibilitet i avtalen behövas, därav en aspekt som heter så. Då både Korsnäs och Ovako 

har entreprenörer som sköter truckverksamheten valdes en aspekt som heter outsourcing 

då det också kan vara ett alternativ för både Sandvik och den generella modellen.   

Utifrån denna information skapades beslutsmodell samt utformades mål för den interna 

prissättningen.  



 

 

 

 

 

4.2 Från teorin 

Genom att samla information och förståelse från litteraturen har detta bidragit till 

skapandet av beslutsmodell och intern prissättning. Genom att använda många söktermer 

har sökningen breddats för att få del av det mesta som skrivits om dessa. Detta har skett 

kontinuerligt under hela tiden som arbetet fortlöpt. Modellen och prissättningen har 

skapats genom att ta delar av både empiri och teori vilket gör den abduktivt framtagen.  
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5 Den slutliga beslutsmodellen 

I detta kapitel utvecklas och förklaras beslutsmodellen för anskaffning av truckar. 

5.1 Modell med faktorer 

Nedan presenteras de frågeställningar och aspekter som enligt litteraturstudien och 

empirin påverkar valet av finansieringsform vid anskaffning av truckar.  

 

Steg 1: inledande fråga  

• Vilka finansieringsalternativ har företaget? 

Steg 2: Aspekter som påverkar valet av finansieringsform 
• Utnyttjandegrad 

• Användarmiljö 

• Underhåll och service 

• Flexibilitet 

• Customisering 

• Outsourcing 

• Ränta och kapitalkostnad 

 
	  

Beslutmodell	  

Utnyajandegrad	  

Ränta	  och	  
kapitalkostnad	  

Användarmiljö	  

Underhåll	  &	  
service	  Flexibilitet	  

Customisering	  

Outsourcing	  



 

 

 

 

 

Figur	  2	  En	  beslutsmodell	  för	  beslut	  om	  finansierings	  val.	  Modellen	  utgår	  från	  teorin	  samt	  interjuver	  med	  
representanter	  från	  olika	  företag	  

 

 

5.2 Beskrivning av beslutsmodellen  

I detta avsnitt beskrivs beslutsmodellen gällande anskaffning av truckar för den interna 

logistikverksamheten. Parametrarna inom beslutsmodellen har tagits fram med hjälp av 

SMT och den teoretiska referensramen. Parametrarna förklaras generellt. Enligt 

Scherpereel (2004) används en beslutsmodell för att förändra sättet att köpa maskiner 

eller liknande utrusning. Modellen kan sedan användas som guide och hjälpa företag 

med beslutsfattande. Enligt Karlsson (1999) är en beslutsmodell en beslutsinriktad 

utvärdering som fokuserar på variabler som beslutsfattarna kan kontrollera och besluta 

om. Beslutsmodellen ska ge underlag för rationella beslut och inriktar sig till 

beslutsfattare på överordnad nivå.  
 

5.2.1 Steg 1. Inledande fråga Finansieringsform 

• Vilka finansieringsalternativ har företaget? 

Enligt Song et. al (2007) har företagsledningen många viktiga beslut att ta gällande sin 

fordonspark några av det viktigaste är beslut om parkens storlek och beslut om fordon ska 

leasas, hyras eller köpas. Även Contino (2002) menar att det finns många olika sätt att 

anskaffa utrustning, ibland är det bäst med leasing och hyra, ibland köpa. Det viktiga är 

att undersöka vilka omständigheter som påverkar valet och väga fördelar mot nackdelar.  

Enligt Bergknut (1993) är det viktigt att alltid bedöma lönsamheten av finansieringen, 

rangordna investerings och finansieringsalternativen, möjliggöra en bedömning av 

investeringsalternativens likviditetseffekter samt göra en bedömning av risker och 

osäkerhet. Johnson (1984) menar att för att kunna jämföra köp, lån och leasing måste 

företaget ha tillgång till dessa olika finansieringsalternativ. Företag som inte har kapital 

eller har svårighet att frigöra kapital på grund av olika restriktioner fungerar inte denna 

jämförelse. Om företaget t.ex. inte har möjligheten att köpa på grund av dålig likviditet är 

det bara en jämförelse mellan hyra eller leasing som gäller i nästa steg av modellen.  I de 

fall där företaget saknar kreditvärdighet kan hyra vara lättare att få igenom då uthyraren 
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har trucken som säkerhet (Contino 2002). Företag som har problem med kredit eller 

upplåning kan välja leasing. Eftersom leasing innebär mindre stränga krav än traditionella 

långivare, detta beror på att leasingföretag ofta tar större risker eftersom det äger 

utrusningen. Ägandet medför att det lättare kan hantera begagnad utrustning än 

traditionella långivare om denna måste ta tillgången i besittning från en försumlig kund. 

Dock krävs det alltid en rimlig försäkran från användaren att denna kommer att kunna 

möta leasingavgifterna innan avtalen skrivs på (Contino 2002). 

 

Sammanfattning: Redan på steg 1 i modellen kan företagets val av finansieringsform 

avgöras: 

• Företag med alla finansieringsval går vidare i modellen och utvärderar alla 

alternativ 

• Företag som inte har möjligheten att köpa på grund av dålig likviditet går vidare 

till nästa steg och jämför mellan hyra eller leasing. 

• Företag som saknar både likviditet samt genom restriktioner inte får låna pengar 

på bank, har bara leasing alternativet kvar, vilket avgör företagets 

finansieringsform. 
 

5.3 Steg 2. Aspekter som påverkar valet av finansieringsform 

5.3.1 Utnyttjandegrad 

När ett företag står inför ett finansieringsval av en truck bör företag ta hänsyn till den tid 

de har planerat att använda trucken. Frågor företaget bör ställa sig är:  

 

• Hur länge ska trucken användas?  

• Är det en dag, en månad, ett år eller tills vidare?  

• Hur mycket ska den användas? Hur många använder trucken skift? 

• Är det värt att köpa en truck som bara ska användas några få timmar per dygn?  

  

Delas kostnaden med utnyttjandegraden får företaget en överblick över hur mycket den 

kostar per timme.  Enligt Lokter et.al (2008) uppstår det alltid ett problem när företag ska 

välja mellan att köp eller hyra/leasing . Köp innebär att betala en stor summa pengar 

omedelbar, men kan ge en låg kostnad om köpet varar länge. Medan att hyra innebär en 

länge betalningsperiod, men en lägre totalkostnad om objektet används under en kortare 

tid.  Enligt Dasgupta et. al (2003) kan företaget med leasing/rental normalt byta upp till 



 

 

 

 

 

ett annat (dyrare) fordon samt få en förenklad avyttring av det begagnade fordonet när 

hyresavtalet går ut. Företaget slipper olägenheter som att sälja fordonet, i jämförelse med 

köp där företaget måste avyttra maskinen själva. Dessa risker elimineras av leasingen och 

tar bort återförsäljningsrisken. Även Contino (2002) menar att leasing är idealiskt vid 

behov av utrustning under en begränsad period.  Samt håller författaren med om att vid 

köp skulle användaren bli tvungen att sälja utrusningen vidare, vilket innebär en del 

extrajobb. 

Samtidigt kan icke ägandet inom leasing och rental vara en stor nackdel enligt Dasgupta 

et. al (2003) avsaknaden av ägandet i slutet av avtalet kan ställa till stora problem om 

företaget är beroende var fordonet eller maskinen. Vid hyresavtal kan kunden enligt 

Dasgupta et. al (2003) hyra ett fordon under t.ex. en treårsperiod, och sedan gör ett back-

to back lease vilket innebär att kunden sedan hyr ett nytt fordon dvs. hyr två fordon under 

en period av t.ex. sex år.  

 

Enligt Arevalo et. al (2010) som har analyserat leasing eller köp inom tandvården, menar 

att vid en kortare utnyttjande period är korttidsleasing betydligt billigare än att äga, 

medans mellanleasing får liknade kostnader och slutligen är det billigare att köpa vid 

längre användningsperioder istället för att använda sig av långa hyresavtal. Arevalo et. al 

(2010) menar att om man beräknar att använda ett objekt under flera år så sprids 

kostnaden ut på en lång period. I detta fall är köp att föreslå då man använder objektet till 

slutet av sin livslängd. Företaget utnyttjar restvärdet bättre än vid hyra och leasing, dock 

förutsätter detta att objektet behandlas på rätt sätt och sköts om, eftersom restvärdet är 

helt beroende på utnyttjandegraden och slitage.  

 

Enligt Bond (2012) bör företaget beakta aspekten, hur fort företaget konsumerar 

produkten ekonomiskt. Används trucken mycket så leasar man i regel, används den lite 

och har lång avskrivningstid så köper företaget.  Ett annat skäll till att köpa kan vara om 

produkten har en svag andrahandsmarknad. Bond (2012) menar att om företaget ska hyra 

på kort tid så är det just kort tid som är aktuellt. Vid säsongstoppar och liknande som 

sträcker sig bara någon eller några månader. Det riskerar att bli väldigt dyrt om företaget 

fortsätter hyra då priserna i regel är väl tilltagna då uthyraren måste täcka upp för sin 

flexibilitet. Även Song (2007) menar att leasing bra att använda sig av när extra fordon 

behövs för att möta kundernas krav.  Song (2007) menar att genom att öka antalet egna 

fordon samt använda sig av leasing kan serviceförmågan öka och därmed kunna möta 
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kundernas krav lättare. Dock innebär även en ökad fordonspark ökade kapitalbindningar, 

ökade underhållskostnader samt extra leasingkostnader. 

 

Enligt Contino (2002) är fördelar med leasing: Minskad oron för inkurans. När kunden är 

orolig över att utrustningen som används kan blir föråldrad innan sin livslängd vilket 

skulle innebär att utrustningens andrahands värde skulle minska. Kan leasing vara 

lösningen eftersom leasingfirman tar inkuransrisken. Ju högre restvärde utrusningen har i 

slutet desto mindre betalar användaren i hyra. Rental innebär att företaget köper en tjänst. 

Det är samma sak som operationell leasing och service och de flesta reparationer ingår i 

hyrespriset. Företaget som hyr ut trucken står för personalen som servar också. Rental är 

bra att använda när företaget inte har resurser att serva eller reparera själva och på kortare 

tid. Korttidshyra är en form av rental där företaget betalar för tjänsten. Ofta är denna form 

dyrare då det handlar om kortare tid. De flesta företag som verkar inom truckbranschen 

kan erbjuder sina kunder dessa olika former av finansieringsalternativ. 

 

Enligt Contino (2002) är en nackdel med leasing att användaren inte äger trucken 

eftersom denna då avstår en eventuell vinst om utrusningens värde höjs under 

leasingsperioden. Vinsten går istället till den som tillhandahållit trucken. Dock ger många 

firmor användaren möjligheten att köpa loss utrusningen till marknadsvärdet när 

avtalsperioden är slut. Om marknadsvärdet är högt så kan denna kostnad tillsammans 

med den betalda hyran resultera i dyr affär. Användaren skulle alltså ha kommit billigare 

undan genom att köpa denna utrusning från början. Dock är det alltid svårt att förutsäga 

sådana saker, då marknadspriser ständigt förändras. Fast pris vid köp genom avtal om det 

är sannolikt att företaget vill köpa utrusningen komma överens om det innan t.ex. 25 % 

av ursprungliga priset. Här kan användarna dra nytta av avtalen om utrusningen är värd 

mer än 25 %. Dock är inte alla hyresvärdar villiga att gå med på dessa avtal. 

 

Enligt Contino (2002) uppstår det även begräsningar i utrusningskontrollen. 

Leasingfirman har rätt att använda utrusningen när avtalen går ut. Leasingfirman kan 

ibland vägra att återhyra maskinen eller sälja den till användaren. Användaren kan därför 

få problem att hitta lämplig ersättningsutrusning. Detta kan både vara tidskrävande och 

negativt för produktionen. Leasingföretaget kan även under avtalsperioden störa 

användningen av utrusningen.  

 

Sammanfattning:  

Leasing och hyra kan användas vid  

• Säsongstoppar 



 

 

 

 

 

• När företaget har lite kapital 

• Dålig likviditet 

• Vill koncentrera sig på sin kärnverksamhet 

• När trucken minskar snabbt i värde 

• Korttidshyra kan användas när en truck bara behövs en begränsad period 

• När truckarna behöver innefatta den nyaste teknik  

Köp 

• Har kapital och inget annat att investera i som är kapitalintensivt 

• Beräknar att skriva av maskinen på lång tid 

• När hela truckens livslängd förväntas utnyttjas och  

• När trucken förväntas användas långt efter truckens avskrivningstid 

• Ej krav på den senaste tekniken  

 

5.3.2 Användarmiljö 

• Vilken miljö ska trucken användas i?  

• Är det en aggressiv miljö med många olika användare där den slits mycket eller 

är det rent och snyggt med samma personal som utnyttjar den hela tiden?  

 

I en aggressiv miljö slits trucken mer och värdet minskar fortare än normalt slitage 

Truckar i aggressiva miljöer kräver i regel mycket service och reparationer vilket kan 

kräva ett avtal med snabb service och tillgång till reservdelar. Detta kan krävas en högre 

kvalitet på trucken och dess komponenter ex. däck och batteri. Om truckarna går i olika 

miljöer där livslängden varierar kommer avskrivningstiden variera och därmed 

kostnaderna per år. En tuff miljö får kortare avskrivningstid och därmed dyrare hyra eller 

ägandekostnad medans en miljö som är snällare mot trucken får längre avskrivningstid 

och därmed en lägre kostnad. Avskrivningstiden kan ändras i de fall trucken byter miljö 

med en upp eller nedskrivning enligt teorin.  

 

En anläggningstillgång ska skrivas av över ett antal tidsperioder. Längden av dessa 

perioder får företaget uppskatta, dock är den ekonomiska livslängden i regel den tid under 

vilken det är ekonomiskt försvarbart att använda tillgången alternativ till den tid det är 

mer ekonomiskt fördelaktigt att byta ut en tillgång. Ax (2009) är även noga med att skilja 
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på den fysiska livslängden och den tekniska livslängden. Fysisk livslängd innebär den tid 

vilket det är rent fysiskt möjligt att använda tillgången, kostnader förknippade med 

användningen beaktas inte. Medan teknisk livslängd är den tid under vilken det ur 

kostnadssynpunkt är optimalt att använda tillgången, dvs. under den period som ger lägsta 

genomsnittliga kapital-, drift- och underhållskostnader Ax (2009) är miljön en av många 

faktorer som påverka avskrivningen, några fler exempel är följande: 

 

• Slitage 

• Teknisk utveckling 

• Marknadsutveckling 

• Drift- och underhållskostnad 

• Återanskaffningspriser 

• Räntenivå 

• Finansieringsmöjligheter 

 

Sammanfattning: 

För att utvärdera ifall det är leasing, hyra eller köp som gäller får företaget undersöka hur 

mycket trucken slits i den miljön den ska gå i. Är det en snäll miljö och litet slitage kan 

köp vara bästa lösningen. Är miljön hård och det är högt slitage kan leasing, hyra eller 

rental vara billigare. Miljödelen är starkt kopplad till underhåll och service. 

 

5.3.3 Underhåll och service 

Service och underhåll är en aspekt som även ska beaktas när företaget väljer mellan olika 

finansieringsval.  

• Vem sköter underhållet?  

• Har företaget egen personal eller inhyrd personal på verkstaden?  

• Hur effektiv är företagets egen verkstad?  

  

Service och underhåll på truckar kan variera kraftigt beroende på miljö, arbetsuppgift 

samt den mänskliga hanteringen . Enligt Christer et al. (1983) finns tre typer av 

servicereparationer; Schemalagda, återplanerade och oplanerade reparationer. 

Schemalagda reparationer utförs när maskinen servas. Återplanerade reparationer utförs 

efter att skadan upptäckts på en schemalagd serviceinspektion. Oplanerade reparationer 

sker när de upptäckts av chauffören eller någon annan som inte arbetar med service eller 

reparationer. För att serva och reparera trucken behövs det resurser i form av 



 

 

 

 

 

verkstadslokaler, verktyg, personal och material. Äger företaget trucken och står för 

service och reparationer själva krävs det att de tillhandahåller resurserna. Väljer de 

leasing eller rental som alternativ kan den som tillhandahåller trucken stå för resurserna 

för service och reparationer. Det gör att företaget slipper stå för personal och reservdelar 

och en del administrativa kostnader försvinner. Dessa kostnader har enligt Hansson et al. 

(1999)  direkt anknytning till trucken. Detta är till exempel inköp, service och 

reparationer.  Väljer företaget istället att köpa in truckar får antingen stå för service själva 

eller köpa in tjänsten från leverantören.  

 

Däck slits olika på truckarna och beroende på var de används har de olika livslängd. I en 

normal miljö bedöms däcken hålla truckens livslängd medan i en tuff miljö kan däcken 

behöva byta. Servicekostnaden beror på hur mycket trucken används och i vilken miljö 

den går i. Antalet reparationer och dess omfattning skiljer sig mycket mellan avdelningar. 

Servicekostnaden är en regelbunden post med liknande kostnad varje tillfälle dock 

varierar intervallet då truckar används olika mycket och kräver olika mycket tillsyn. 

Därför bör servicen betalas per tillfälle och användare så dessa bekostas per reparation 

och objekt. 

 

Underhållskostnader påverkas av trucktyp, utnyttjandegrad, användarmiljö den används i 

och beteende hos användaren. Ifall den används i smutsig miljö och utnyttjas mycket av 

många olika personer finns det risk för att det krävs omfattande service och reparationer 

vilket påverkar kostnaderna. När företaget väljer mellan olika finansieringsformer för 

maskiner bör de tänka på dessa parametrar och anpassa valet av finansieringsform. Det 

finns olika alternativ för service och reparationer. De kan använda en egen verkstad som 

sköter service eller hyra in personal som sköter det åt dem. Outsourcing är också ett 

alternativ där den som får upphandlingen sköter verkstaden på området. Har företaget valt 

att hyra maskiner bör de ha koll på vad som ingår i serviceavtalet. Till exempel 

förarrelaterade skador kan bli kostsamma. Enligt Dasgupta et. al (2003) kommer 

fordonets underhålls- och serviceskostnad att öka med fordonets ålder, normalt behålls 

köpta fordon längre än leasade och hyrda fordon vilket medför att den årliga 

underhållskostnaden blir högre på ägda fordon.  

 

Dasgupta et. al (2003) menar även att leasingtagare investerar mindre kapital i sina 

fordon, gällande extrautrustning och service, än köpare, vilket minskar kostnader. Enligt 
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Dasgupta et. al (2003) är ett motiv till att leasa att fordonets hållbarhet ökar eftersom 

fordonet i regel är nyare. Enligt Dasgupta et. al (2003) så hyrs ofta fordon som slits 

snabbare än andra dvs. fordon som kräver mycket underhåll och service. Ofta beror detta 

val på att dessa fordon har en benägenhet att bli mer kostsam desto äldre det blir, 

leasingavtal ger då företaget möjligheten att göra sig av med fordonet innan kostnaderna 

ökar. Dasgupta et. al (2003) menar även att underhåll och reparationskostnader kan bli 

lägre vid leasing pga. av nyare fordon, nyare teknik. Företaget som står för 

driften/underhåll garanterar funktionen och risken minskar för driftstopp på grund av 

trasiga truckar. (www.toyota-forklifts.se) En fördel med egen verkstad är att det blir 

kortare väntetider då det går fort att få reparationer utförda. Förarrelaterade skador ingår 

inte i regel i servicen då företaget väljer leasingalternativet. I ett rentalavtal står uthyraren 

för service och reparationer. Rental är ofta detsamma som operationell leasing.  

 
Figur	  3	  bild	  från	  Dasguptas	  et	  al.	  (2003)Bilden	  visar	  ett	  tänkbart	  utfall	  av	  underhållskotanden	  mellan	  en	  
köp	  och	  leasing 

 

Sammanfattning: 

Underhållskostnaderna påverkas av miljön trucken går i och hur mycket den används. 

Om företaget inte har någon egen verkstad måste de hyra in service externt. I en 

rentallösning ingår service och underhåll och kan därför vara ett bra alternativ. Dock kan 

det alltid tillkomma extra kostnader om trucken har mycket kundskador, eftersom detta 

normalt inte täcks i avtalen.  Över tid ökar underhållskostnaden samtidigt som 

kapitalkostnaden minskar. För att vara optimala bör företaget ta reda på när 

underhållskostnaderna överstiger kapitalkostnaderna och byta truck då.  Bilden nedan 

visar ett break even diagram. Det innebär att när kapitalkostnaden går ner så går 



 

 

 

 

 

underhållskostnaden upp. Vid brytpunkten är det dags att byta till en ny truck. Tar 

företaget hänsyn till detta hålls underhållet nere och truckparken kan hållas modernare. 

 

 
Figur	  4	  Break	  evan	  diagram-‐	  när	  kapitalkostnaden	  minskar	  över	  tid	  ökar	  istället	  underhållskostnaden 

 

5.3.4 Outsourcing  

• Gör truckparken att kärnverksamheten påverkas? 
• Saknar företaget en fungerande serviceorganisation? 

 

Det blir det allt viktigare för företag som verkar på en global marknad att förbättra sin 

konkurrenskraft. Allt fler företag använder sig av strategin att fokusera mer på sin 

kärnverksamhet där de har störst kompetens samtidigt som de lägger ut dvs. outsourcing 

av icke kärnverksamheter. En aktivitet som företag ofta väljer att betrakta som en icke 

kärnverksamhet är deras fordonspark, vanligtvis väljer företag att använda sig av leasing 

Still (2012). Leasingföretaget finansierar och förvaltar det fordon företaget vill använda. 

Mulford (2004) menar att det är vanligt att företag säljer sina tillgångar till ett företag 

som hyr tillbaka dem direkt till företaget utan att lämna företaget. Detta för att frisätta 

pengar eller outsourca den del av verksamheten som inte anses vara kärnverksamhet.  

 

Enligt Toyota (2012) går de igenom truckparken för att föreslå ett avtal. Detta brukar leda 

till en effektivisering av materialhanteringen och en ökad flexibilitet. En total 

Service	  

Kapitalkost	  
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månadskostnad tas fram där det man kommer överens om ingår. Detta innebär att 

företaget får en överskådlig kostnad som normalt inte förändras. Genom att inte äga 

truckarna påverkas inte det ekonomiska resultatet och dessa tas inte upp i 

balansräkningen. Företaget som står för driften garanterar funktionen och risken minskar 

för driftstopp på grund av trasiga truckar. (www.toyota-forklifts.se) 

 

Enligt Lankford et al. (1999) kan ett företag främst välja outsourcing då de tror att vissa 

supportfunktioner som inte har med kärnverksamheten att göra går att göra snabbare, 

effektivare eller billigare av en extern aktör. Dock bör funktioner som kräver expertis 

inom företaget behållas. Genom att outsourca betalar företaget för att få ett jobb gjort 

utan egen personal. Det gör att om det anlitade företaget inte gör ett tillräckligt bra jobb 

kan de enkelt bytas ut mot något bättre. Har företaget däremot anställda blir det svårare 

att byta ut dessa bara för att de inte är tillräckligt effektiva. (ibid).  

 

Enligt Contino (2002) erhålls ett mervärde för tekniska och administrativa tjänster. 

Användare som själva saknar personal eller nödvändig kompetens att sköta 

specialutrusning kan få dessa tjänster genom leasing. Företaget slipper anställa arbetskraft 

inom den aktivteter som står utanför deras kärnverksamhet. Användaren betalar istället en 

summa som ofta är inbyggd i hyran för dessa icke finansiella tjänster t.ex. 

underhålltjänster.  

 

Sammanfattning:  

Genom att outsourca företagets truckpark till en extern aktör får de koll på kostnaderna 

och kan fokusera på kärnverksamheten. Har företaget koll på sina truckar och en effektiv 

egen verkstad som fungerar kan köp vara ett bättre alternativ.  

 

5.3.5 Flexibilitet 

• Har företaget behov av att förändra sin truckpark vid säsongstoppar eller 
konjunkturer. 

• Vill företaget ha en optimerad truckpark?  

 

Contino (2002) menar att leasing ger en flexibel finansiering. Användaren kan själv 

strukturera villkoren för leasingavtalen t.ex. fastpris, marknadspris, köpoptioner, 

förnyelse, uppgraderingar av utrusning, andrahandsuthyrning. Hyresbetalningar likt 

låg/hög eller hög/låg, uppskjutna hyresbetalningar under en nedgångsfas. Betalning 



 

 

 

 

 

månadsvis, kvartalsvis halvårsvis eller årligen i förväg eller efterskott, omfattande 

utrustning underhåll och reparationer osv.  

 

Vid köp finns det inget avtal att följa, det går att sälja den ifall den inte behövs längre. 

Vid leasing, hyra och rental binds företaget upp i ett avtal som i regel är dyrt att bryta. 

Dock kan avtalen vara flexibla i sig och ge möjlighet att ta in truckar med kort varsel 

beroende på behov. Vid köp är den största flexibilitet att företaget själva kan placera om 

sin truck eller sälja den när du vill, utan att bryta några avtal eller restrektioner (Dasgupta 

et al. 2003). Företag som köper sina truckar väljer i regel att rotera runt sina truckar under 

dess livstid för att få ut det optimala ur varje truck.  

 

Sammanfattning: Om företaget köper de truckar som de vet används hela tiden och 

sedan hyr eller leasar de som behövs tillfälligt vid ökat behov får de en mer optimerad 

truckpark gällande antal.  

 

5.3.6 Customisering  

• Behöver företaget specialmodeller eller standardmodeller? 

• Tillstatsutrusning?  

 

Det finns massor av olika trucktyper som måste beaktas. Företaget måste bestämma 

vilken typ av truck de ska ha beroende på vad den ska användas till. Är det trånga 

utrymmen eller väldigt tunga lyft som behöver göras? Behövs det utrustning som är 

speciell eller är det en standardmodell? Detta påverkar kostnaden på maskinen och även 

flexibiliteten. Är det en special utrustad truck kan det vara svårt att sälja maskinen till 

någon annan och då har leasinggivaren svårt att vara flexibel i avtalet. Service och 

reparationer kan vara svårare att tillgodose då det är specialtillbehör. Beroende på vad 

företaget behöver för truck kan alternativen vara begränsande. Vissa tillverkare kanske 

inte klarar av att göra en modell som behövs och de som kan det tillhandahåller inte den 

finansieringsform som är idealisk för situationen. Enligt Contino (2002) är de tekniska 

fördelarna stora med leasing eftersom tillgången blir större till ny utrusning som är bättre 

än sin föregångare. Ny teknik kan enligt Contino (2002) effektivisera tillverkningen och 

sänka produktkostnaderna vilket ökar lönsamheten, konkurrenskraft och positionen på 
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marknaden. Vissa maskiner har en avancerad teknik att det kräver specialister som 

underhåller och lagar, detta ger fördel med leasa.  

 

Vid rental kan det vara svårare att få ett bra avtal då specialtruckar kanske bara är 

intressant för ett företag. Det kan bli svårt för företaget att sälja eller fortsätta hyra ut 

maskinen när avtalet löpt ut. Om det är en specialmaskin som kräver lågt underhåll och 

har en lång livslängd kan köp vara det bästa alternativet då dessa maskiner är mindre 

intressanta för uthyrningsföretag. Är tekniken prioriterad kan det vara bättre att hyra.  

 

Sammanfattning: 

Om företaget behöver specialtruckar som ska användas med lång avskrivningstid kan köp 

vara bästa alternativet. Eftersom de som hyr ut truckar kanske inte har sådan stor marknad 

för specialtruckar efter hyrestiden måste de ta ut mer betalt för att täcka den dåliga 

eftermarknaden. Om trucken behöver dyr tillsatsutrusning kan detta göra uthyraren 

ointresserad att hyra ut. I detta fall måste företaget själva köpa denna utrusning eller 

truck.  

 

5.3.7 Driftkostnad 

• Har företaget hög driftskostnad pga. högt slitage? 
• Har företaget hög driftkostnad pga. förarrelaterade skador? 

 

Vid köp, leasing och rental bestäms driftkostnaden av hur mycket fordonet används dvs. 

hur mycket fordonet körs årligen, priset för bränsle och hur mycket bränsle fordonet 

använder (Dasgupta et. al 2003). Användaren kan i regel alltid utgå från att vid köp och 

leasing och hyra är driftkostnaderna för fordonet detsamma, så länge fordonsanvändare 

inte överstiger det satta drifttimmarna i leasing eller rentalkontraktet. Om denna gräns 

överstigs kommer driftkostnaden för det leasade eller hyrda fordonet att öka med en 

överenskommen summa per satt enhet. Enligt Dasgupta et. al (2003) så väljer fler att 

köpa fordon om driftkostanden ökar dvs. om fordonet körs mycket eftersom kunden vill 

undvika att betala extra avgifter. Enligt Dasgupta et. al (2003) är det vanligt att den 

förväntade årliga drifttimmarna är betydligt större än det som tillåts i hyreskontrakt. Detta 

medför att många väljer köpa trucken i stället för att hyra/ leasa fordonet. Eftersom köp 

inte innebär några resterektioner över hur mycket du får använda trucken (Dasgupta et al. 

2003). 



 

 

 

 

 

 

Enligt Dasgupta et. al (2003) är det inte bara viktigt att kolla på låga månadsbetalningar, 

det är även viktigt att beakta icke prisfaktorer när man väljer finansieringsform dvs. som 

underhållskostnader och körvanor. Enligt Dasgupta et. al (2003) är ett motiv till att 

leasing att fordonet hållbarhet ökar eftersom fordonet i regel är förnyas. Den slutliga 

driftkostnaden avgörs av hur mycket konsumenten använder sitt fordon. Om individen 

kör mycket och överstiger de avtalade drifttimmarna kan leasing alternativet bli dyrt då 

det innebär en straffkostnad. Det som avgör denna aspekt är hur mycket trucken används. 

Det är därför viktigt att studera avtalen som gäller.  

 

Sammanfattning: 

Genom att ha avtal som stämmer överens med hur mycket trucken används kan leasing 

vara ett bra alternativ. Då förarrelaterade skador är kostsamma blir det dyrt att låta en 

extern aktör ta hand om dem. Har företaget egen verkstad kan det vara en bra idé att köpa 

trucken och sedan försöka stävja förarrelaterade skador till ett minimum. 

 

5.3.8 Ränta och kapitalkostnad 

Bond (2012) säger att i allmänhet har kunderna har blivit duktigare på att anpassa sin 

truckpark efter verksamheten även om allt för många kunder fortfarande baserar sina 

inköp på felaktiga antaganden. Det är vanligt att en kund betalar för många fler timmar än 

vad de egentligen använder. Det är även viktigt att veta vad avtalet innehåller. Vissa 

företag kan leta runt efter den billigaste månadskostnaden men i slutänden kan det vara 

dyrast då det kan vara svårt att bryta avtalet eller att det tillkommer kostnader i slutet av 

avtalet. T.ex. kan det vara kostsamt vid tidig avtalsuppsägning. Det är viktigt att 

undersöka vilka kostnader som skulle kunna tillkomma som inte finns med i avtalet. 

Enligt Johnsson (1984) kan det finnas ett stort antal faktorer som påverkar om företaget 

väljer att leasing, köp eller lån. T.ex. kan ett leasingföretag ha fått mängdrabatt på en 

specifik tillgång, vilket gör att leasingfirman kan leasa den tillgång till ett mer 

ekonomiskt fördelaktigt pris än om kunden själv skulle köpa produkten. Samtidigt kan 

stora koncerner säkert själv erhålla mängd rabatt. 
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5.3.8.1 Kalkylränta 

• Vilken kalkylränta använder företaget?  

Kalkylräntan är den ränta som företaget valt att använda för att bedöma 

investeringslönsamheter och kapitalkostnader. Med hjälp av denna kan företaget jämföra 

en kapital investering mot leasing eller hyresavtal där ett annat företag står för kapitalet. 

Denna är viktig i valet av finansieringsform då det kan skilja mycket pengar beroende på 

vilken ränta man valt att använda. 

5.3.8.2 Kapitalkostnad  

• Har företag krav på att minska kapitalbindningen?  

Enligt Groth et al. (1997) bör man använda kapitalkostnaden som växelkurs när man 

utvärderar beslut om investeringar. Groth et al. (1997) menar att kapitalkostanden är den 

minsta nivån av återbäring som kan accepteras när företaget riskerar kapital.  

 När företaget använder leasing så investeras det inget kapital och ger ingen 

kapitalbindning. Enligt Larsson (2008) frigör leasing kapital som annars vid köp skulle 

vara bundet till inventarier och maskiner. Vid köp och ägande får företaget en 

kapitalkostnad på investerade pengar och denna påverkas av investeringens kostnad.  

Företag vill enligt Mattson (2003) sänka sin kapitalbindning då den belastar företagets 

balansräkning, är likviditetspåverkande och ökar kravet på lönsamhet för att kunna nå en 

tillfredsställande avkastning. Enligt Contino (2002) bevarar leasing kapital dvs. 

användare behöver inte utnyttja sina befintliga fonder/ kapital. Detta kan vara extra 

viktigt under perioder då företaget har det sämre ekonomiskt. Contino (2002) menar att 

leasing ser förbi begräsningar i budget över kapital och det blir lättare att redovisa vilka 

kostnader som är kopplade till en investering. Contino (2002) menar att Leasing kan 

utgöra ett skydd mot inflation. Användaren kan skaffa den utrusning som krävs och betala 

för den från morgondagens resultat. 

 

 



 

 

 

 

 

6  Intern prissättning av olika finansieringsformer 

Efter att ha analyserat empirin och genomfört litteraturstudier har vi i detta kapitel 

utvecklat prismodeller för det olika finansieringsvalen. Prismodellerna är baserade på 

både teorin och empirin. I modellerna har stor vikt lagts på att belysa de verkliga 

kostnaderna.  

 

När företag har beslutat om vilken finansieringsform som passar deras verksamhet bäst, 

är nästa steg att placera ut trucken på avdelningen. Den centrala funktionen som sköter 

truckarna måste även sätt en intern prissättingen på deras tjänst. Gjerdum (2002) 

beskriver intern prissättning en term som används för att beteckna en leverantör/kund 

förhållanden inom ett företag. Den interna prissättningen bör innefatta hela tillverkningen 

och leveranskedjan. Borkowski (2012) beskriver intern prissättning som det belopp som 

en internenhet kan ta betalt av andra enheter för material eller immateriella varor eller den 

tjänst som tillhandahålls. Enligt Lin et al. (2010) avser intern prissättning en överföring 

av transaktioner mellan två eller flera affärsenheter.  

 

Enligt Vidal et al. (2001) är intern prissättning ett stort problem för multinationella 

företag. Enligt Pfeiffer et al. (1999) bör prissättning styras från företagets huvudkontor. 

Matsui et al. (2012) menar att företagsledning idag hart börjat förstå att den interna 

prissättningen är en viktig faktor för att maximera verksamhets resultat. Matsui et al. 

(2012) menar även att verksamhets sammanlagda resultat den viktigaste variabeln vid 

intern prissättning. Författarens studier visar även att kostnadsbaserad prissättning är den 

mest använda metoden i praktiken.   

 

Prissättningen i detta kapitel utgår från att företaget ska upprätthåller ett självkostnadspris 

och nollpunktsvolym. Den interna prissättningen utgår även från den kostnadsbaserade 

metoden. Kostnadsbaserad prissättning ger bra styreffekter vid rätt användning, dvs. den 

gör att båda enheterna, säljande och köpande, utnyttjar tjänsterna optimalt. Det ger 

samstämmighet i företaget i dess strävan efter bättre resultat(Ax et al. 2009). 

Prissättningen är även avgränsad till att uthyrningen eller köpet sker från en 

truckleverantör till den centralfunktionen på företaget och sedan vidare till de olika 

avdelningarna på företaget.  
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6.1 Alternativ 1 på intern prismodell vid köp av truck 

HYRESKOSTNAD/ÅR DRIFTKOSTNAD SOM DEN INTERNA 

KUNDEN STÅR FÖR  
Kapitalkostnad (kostnadscenter avgör 

kostnaden) 
Service/Reparationer/Reservdelar 

Försäkring Drivmedel (bränsle/batteri) 
Administrativkostnad  Däck  

 

6.2 Alternativ 2 på internprismodell vid köp av truck   

Ett alternativ är att låta den regelbundna servicen ingå i hyrespriset. I sådana fall behöver 

en fast kostnad räknas ut för regelbunden service 

 

6.3 Förklaring av internprismodell vid köp av truck  

6.3.1  Hyreskostnad/år; 

Kapitalkostnad: Kapitalkostnad är en viktig faktor att ta hänsyn till när företaget sätter 

pris på internhyra. Genom att använda annuitetsmetoden får man fram en årskostnad för 

kapitalet. Kapitalkostnaden belyser den verkliga kostnaden och ger därmed rätt prisbild.  

Enligt Ax et al. (2009) består kapitalkostnad dels av kostnader för förbrukningen, dvs. 

avskrivningar, dels av den ersättning företagets finansiär kräver på kapitalet, dvs. 

räntekostnader för lånat kapital, och avkastning på det egna kapitalet (det av ägarna 

satsade kapitalet). Det är viktigt att beakta kapitalkostnaden när företag ska genomföra 

kalkyler då den har en betydande roll i kalkyleringen. Behandling av kapitalkostnad 

innebär kalkylmässig avskrivning och kalkylmässig ränta. 

Försäkringen: Försäkring på trucken är oftast fastavgift genom ett avtal  

Administrativkostnad: Är svår att räkna ut. Med detta prismodellsförslag riskerar den 

administrativa kostnaden att öka då alla kostnader ska påföras objektet vid all service och 

reparation. Dock är det inget krav att fakturera varje tillfälle utan det går att samla ihop 

faktureringen så den sker varje månad, kvartal eller år.  Ofta finns en fast procentsats som 



 

 

 

 

 

kan användas när den administrativa kostnaden ska räknas ut. Detta kan användas för att 

lägga på priset i hyran så de administrativa kostnaderna täcks.  

6.3.2  Driftkostnad/år 

Reparationer: Ska betalas av avdelningarna. Varje truck bör vara en kostnadsbärare för 

att få koll på kostnaderna. Detta medför en ökad medvetenhet hos användaren, och varje 

ansvarig kan påvisa för sin personal hur mycket reparationerna kostar deras avdelning.  

Drivmedel: Drivmedel ska belastas varje truck. För att följa upp kostnaderna går det att 

utnyttja kodsystem eller tankkort. Batterier har i regel en livslängd som motsvarar 

truckens men sköts dem på fel sätt kan dessa få bytas i förtid och ger då högre kostnad.  

Däck: Däck slits olika på truckarna. Beroende på var de används har de olika livslängd. I 

en normal miljö bedöms däcken hålla truckens livslängd medan i en tuff miljö kan däcken 

behöva bytas ofta. Därför bör varje truck bära kostnaden för sina däck.  

Service/Tillsyn: Är en regelbunden post med liknande kostnad varje tillfälle. Dock 

varierar intervallet då truckar används olika mycket och kräver olika mycket tillsyn. 

Därför bör dessa också betalas per tillfälle. Alternativet är att välja prismodell 2 där 

service flyttas över till hyreskostnaden/år.  

Livslängd: Genom att truckarna går i olika miljöer där livslängden varierar kommer 

avskrivningstiden variera och därmed kostnaderna per år. En tuff miljö får kortare 

avskrivningstid och därmed dyrare hyra medans en miljö som är snällare mot trucken får 

längre avskrivningstid och därmed lägre grundhyra. Förslagsvis används tre olika 

avskrivningstider: tre, fem och sju år. Avskrivningen kan ändras i de fall trucken byter 

miljö med en upp- eller nedskrivning enligt teorin. Vid köp av begagnad truck bedöms 

avskrivningen utifrån skick och vilken miljö den ska användas i från fall till fall. 

Beräkning av pris på begagnade truckar redovisas i en tabell tillsammans med nya 

truckar. Gällande äldre truckar ska avskrivningen beaktas i den nya prismodellen vilket 

medför en lägre hyreskostnad för avdelningen. Är trucken helt avskriven betalas bara 

försäkring, administrativa och rörliga kostnader.   

6.3.3 Formel för årskostnad kapital  

För att få fram kapitalkostnaden per/år i beräkningarna nedan har denna formel används: 

Årskostnad= a x (I-n x R)  

a= annuitetsfaktorn (erhålls ur tabell C)  
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I= Investeringen  

n= nuvärdesfaktorn (erhålls ur tabell D) 

R= Restvärde 

 

 

6.4  Intern prismodell vid finansiell leasing av truck 

 

FAST KOSTNAD/ÅR  DRIFTKOSTNAD SOM INTERNA 

KUNDEN STÅR FÖR  
Avgift enl. avtal Service/Reparationer/Reservdelar 
Försäkring  Drivmedel (bränsle/batteri) 

 Däck  

 

6.5 Förklaring av internprismodell vid finansiell leasing av truck 

6.5.1 Fast kostnad/år:  

Leasingavgiften: är baserad på hur lång leasingtid som valts och vilken ränta som 

tas ut.  

Försäkring: Försäkringen brukar oftast ingå i leasingavtal. 

 

6.5.2 Rörligkostnad/år: 

Service och reparationer: beror på utnyttjandegrad och slitage. Regelbunden service kan 

vara en kostnad som går att förutspå. Reparationerna blir svårare att ha koll på då de beror 

på hur trucken används och vad den utsätts för.  

Drivmedel: Kostnaden beror på hur mycket trucken används. 

Däck: Olika kostnader beroende på var trucken används och hur mycket.  

Administrativ kostnad: Den blir densamma som vid köp. Företaget får själva stå för 

service och reparationer och måste därför fakturera vid varje tillfälle 

Övrigt: Beroende på hur trucken köps in skapas olika kostnader. Om centralfunktionen 

köper trucken och sedan hyr ut den till avdelningen tillkommer extra administrativa 

kostnader. Överstiger företaget avtalade drifttimmar tillkommer det även en straffavgift.  

 



 

 

 

 

 

6.6 Intern prismodell vid rental samt operationell leasing av truck 

FAST HYRESKOSTNAD/ÅR DRIFTKOSTNAD SOM INTERNA 

KUNDEN STÅR FÖR  
Hyra enl. avtal Förarrelaterade skador 

 Drivmedel (bränsle/batteri) 

  

 

6.7 Förklaring av internprismodell vid operationell leasing av truck  

6.7.1 Fast kostnad/år: 

Hyra enligt avtalet: Detta beror på hur lång tid företaget väljer att hyra på och vad som 

ska ingå.  

Kapitalkostnad: Samma som leasing, det används inget kapital.  

Försäkring: Ingår även vid rental  

Underhåll och service: Normalt ingår ingen service eller underhåll i leasingavtalet.  

6.7.2 Rörliga kostnader/år: 

 Förarrelaterade: dessa skador på trucken som måste repareras får kunden stå för själva.  

Drivmedel: Betalas av företaget och beror på utnyttjandegraden. 

Administrativ kostnad: Kan minska då det oftast ingår service och reparationer i 

hyrespriset. Då slipper företaget internfakturera detta.  

Övrigt: Det som kan tillkomma är ändringar i avtalet som till exempel att företaget 

behöver använda trucken fler timmar.  
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6.8 Intern prismodell vid kortidshyra av truck 

FAST HYRESKOSTNAD/ÅR DRIFTKOSTNAD SOM INTERNA 

KUNDEN STÅR FÖR  
Hyra enl. avtal Förarrelaterade skador 

 Drivmedel (bränsle/batteri) 

  

 

6.9  Förklaring av internprismodell vid korttidshyra av truck  

 6.9.1 Fast kostnad/år:  

Hyra: Varierar beroende på vad som ska ingå. Försäkring, service och reparationer 

brukar ingå dock inte förarrelaterade skador.  

Kapitalkostnad: Ingen.  

Försäkring: Ingår 

6.9.2 Rörlig kostnad/år:  

Driftskostnad: Drivmedel får kunden själv betala.  

Administrativ kostnad: Kan minska av samma anledning som vid leasing.   

Övrigt: Det som kan bli kostsamt är om trucken hyrs längre än avtalad period. Då kan 

operationell leasing eller köp vara ett bättre alternativ.  

 



 

 

 

 

 

7 Företagsbeskrivning 

Kapitlet innehåller en beskrivning av Sandvik och SMT  

7.1 Sandvik  

Sandvik är en koncern som verkar i 130 länder och omsätter ca 94 miljarder kronor. De 

har ca 50000 anställda. De har delat upp verksamheten i fem affärsområden med ansvar 

för forskning och utveckling, produktion och försäljning av respektive produkter.  

 
	  

Figur	  5	  bilden	  visar	  Sandviks	  fem	  olika	  affärsområden	  

 

Sandvik Mining   

De har ca 13200 anställda och omsätter ca 32miljarder kronor. De levererar maskiner, 

hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar till gruvindustrin. Produktprogrammet 

omfattar bergborrning, bergavverkning, krossning, lastning och transportlösningar.  

Sandvik Machining Solutions 

De omsätter ca 28 miljarder kronor och har ca 18500 anställda. En globalt 

marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för metallbearbetning. 

Produkterna är av hårdmetall och andra hårda material som diamant, kubisk bornitrid och 

specialkeramer. 

Sandvik Material Technology 

De omsätter ca 16 miljarder och har ungefär 8200 anställda. De är världsledande 

tillverkare av högt förädlade produkter i avancerade rostfria stål, speciallegeringar, 
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metalliska och keramiska motståndsmaterial. Produktområden är Tube, Strip, Wire and 

Heating Technology.  

Sandvik Construction 

De har ca 3900 anställda och omsätter ca 9 miljarder. Erbjuder lösningar för praktiskt 

taget alla applikationer inom anläggningsindustrin, innefattande sådana områden som 

stenbrott, tunneldrivning, bergschakt, väg- och järnvägsbyggnad, krossning, rivning och 

återvinning. Produktprogrammet omfattar bergborrverktyg, borriggar, hydraulhammare, 

anläggningar för materialhantering samt maskiner för krossning och sortering. 

Sandvik Venture 

Har ca 4100 anställda och omsätter ungefär 8 miljarder. Sandvik Venture skapar 

möjligheter för tillväxt och lönsamhet i attraktiva och snabbväxande verksamheter. 

Produktområden är Sandvik Hard Materials, Diamond Innovations, Wolfram, Sandvik 

Process Systems, Dormer och delar av Sandvik MedTech.  

 

7.1.1 Step Change 

Sandvik har tagit fram ett program för implementering av lean om heter Step Change. 

Detta är en del i arbetet med att öka lönsamheten i verksamheten och därefter utvärdera 

möjligheterna för tillväxt och expansion.  

Hörnstenarna i projektet är:  

 

● Förbättra säkerheten 

● En mer kostnadseffektiv organisation 

● Signifikant minskad kostnadsstruktur 

● Förbättrad produktivitet och ökad flexibilitet 

● En aggressivare inställning till en mer lönsam och avancerad produktmix 

● Selektiv tillväxt för att bli ledande inom nyckelområden 

 

Ett av målen är att minska den totala kostnaden och spara 500 miljoner kronor på en 2-års 

period. För att lyckas med detta läggs fokus på; Minska personal och administrativa 

kostnader. Kostnadsoptimera försäljningsavdelningen. Ökad kostnadseffektivitet i 

produktionssupport och inköp.    

 

7.2  Sandvik Materials Technology 

SMT 



 

 

 

 

 

SMT står för Sandvik Materials Technology och är ett av fem affärsområden inom 

Sandvik. SMT är världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i rostfria material, 

speciallegeringar, samt metalliska och keramiska motståndsmaterial (sandviks intranät).  

Inom SMT finns det även fyra olika produktområden, dessa är; Primary Products, Tube, 

Strip och Wire and Heating Technology. För Affärsområdet SMT är det viktigt använda 

sin spetskompetens inom legerade material och materialteknik för att sedan kunna 

utveckla fram produkter och material i samarbete med kunderna. 

SMT jobbar även med en hög global närvaro med inriktning på produktnischer det strävar 

efter en kundbas med höga krav på produktivitet, säkerhet samt prestanda. Inom SMT 

sker det även stora satsningar inom FoU samt affärsutveckling, SMTs anläggningar för 

materialforskningen tillhör idag de främsta i världen. SMT innehåller även stark 

internationell försäljningsorganisation samt en effektiv distribution. SMT (exklusive 

produktområdena Process System och MedTech) hade 2010 ca 8000 anställda och en 

fakturering som uppgick till 15 700 MSEK (ibid). 

Finansiella mål 

SMTs finansiella mål är att säkerställa att avkastning på sysselsatt kapital är minst 20 % 

samt att uppnå en årlig tillväxt som överstiger 8 %.   

Mission för SMT 

Sandvik Materials Technology mission är att genom att fokusera på kärnkompetensen i 

avancerade material och deras applikationer, kunna tillhandahålla de bästa lösningarna 

inom de utvalda nischer som SMT verkar inom. SMT strävar efter att vara det första och 

självklara valet för sina intressenter samt att generera det högsta möjliga värdet till dessa 

intressenter främst kunder, aktieägare och anställda. SMTs mission innehåller även en 

strävan att alltid agera som en god medborgare globalt genom att innefatta ett långsiktigt 

ledarskap och ansvar för alla våra handlingar och affärsbeslut.(Sandviks intranätet) 

Miljömål 

SMTs främsta miljömål innebär att minska utsläpp till luft och vatten, ökad återvinning 

samt återanvändning av material och restprodukter samt en minskad användning av 

miljöfarliga kemikalier.(ibid) 

Energi- och klimatmål 

SMTs energi- och klimatmål är att uppnå en effektivare användning av energi och 

ingångsmaterial samt att minska emissionerna av koldioxid.(ibid) 

Mål inom produkt- och affärsutveckling 
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Målet inom produkt- och affärsutvecklingen är att utöka utvecklingen av produkter som 

från ett livscykelperspektiv stödjer principer för hållbar tillväxt(ibid). 

 

7.3 Nulägesbeskrivning Transport  

En av transportavdelningens uppgifter är att hyra ut och serva transportfordon inom SMT. 

Det erbjuder även uthyrning av personbilar och lätta lastbilar. Transportavdelningen 

ansvarar för all anskaffning av SMTs transportfordon samt hjälper de andra bolag inom 

Sandvik att hitta ett passande fordon. Transport inhyser även en fordonsverkstad med 

tvätt och smörjhall för underhåll av alla typer av transportfordon. 

Transportavdelningen utför även det flesta transporterna inom Sandvik bl.a. har det till 

uppgift att utföra materialtransporter mellan produktionsanläggningar samt ansvarar för 

mobilkranar, grävmaskiner och entreprenadmaskiner etc. I transports tjänsteutbud ingår 

även distribution av paket, styckegods, gasflaskor och oljor etc. Även tömning av 

returstålslådor och dumperlådor.(ibid) 

7.3.1 Truckverkstad 

Verkstaden finns på Sandviks område. Där arbetar 15 anställda heltid och vid behov hyrs 

personal in från leverantörerna för specialjobb på just deras levererade truckar. Budgeten 

för verkstaden är ca 15 miljoner eller 32000 timmar per år. Idag kostar det 476 kr per 

timme att anlita verkstaden.  I mars 2012 hade verkstaden sin högsta notering hittills med 

1195 stycken underhållsjobb där varje jobb tar i snitt 3,2 timmar att utföra.  Det finns 

många äldre truckar på området vilket ger en hög underhållsfrekvens och därmed höga 

underhållskostnader. Tre personer har till uppgift att åka runt och ”vattna” batterierna i 

truckarna på området. Detta innebär att de kontrollerar vattennivån och fyller på vid 

behov.  

7.3.2 Truckar 

Idag finns det ca 500 truckar på Sandvik. För att köpa in en truck lägger ansvarig på 

respektive avdelning in ett önskemål och sedan köper eller hyr transportavdelningen in 

trucken och hyr sedan ut den till avdelningen. Sandvik försöker även rotera truckar för att 

kunna öka livslängden. Vissa truckar drivs av el och andra med diesel. Laddning av 

eltruckar sker ute på avdelningarna. Diesel tankas på området och ingår i hyrespriset. Det 

finns många specialbyggda truckar som bara kan användas på ett ställe i fabriken. Idag 

används truckarna hela dess livslängd och byts först ut när de är obrukbara 

 



 

 

 

 

 

7.3.3  Leverantörer 

De stora leverantörerna som finns på området är Toyota, Linde och Still. När förfrågan 

kommer in från avdelningen tar transportavdelningen kontakt med dessa och gör en 

offertförfrågan. Sedan bedömer de vilken truck de ska köpa, leasa eller hyra in beroende 

på pris och utrustning och önskemål från avdelningen.  

7.3.4 Prismodell idag för truck RX60-50 

RX60-50    

Skiftgång 4 skift 3 skift 1 skift 

 234594kr/år 187218kr/år 65736kr/år 

    

 

7.3.5 Förklaring av prismodell 

Ingår: Det som ingår i dagens prismodell är service, reparationer, drivmedel, däck och 

försäkring. All service och reparationer ingår inte bara garantifel.  Alla truckar är 

försäkrade i en kollektivförsäkring, utslaget på alla truckar blir det 1056kr per truck och 

år.  

Gruppindelningen: Truckarna är indelade i grupper där man betalar lika hyreskostnad 

för alla truckar inom gruppen oavsett märke eller specialanpassning. 

Skiftorganisation: Den som hyr på många timmar betalar mer än den som hyr på få 

timmar. Det är skiftgången som avgör hur mycket avdelningen ska betala för trucken. 

Truckarna är bundna till en avdelning och används bara där.  En truck som går vid en 

speciell maskin följer maskinens skiftgång.  

7.4 Problemformulering 

Idag är prismodellen inte rättvis då den till exempel inte tar hänsyn till hur gammal truck 

de har eller hur den sköts. Då det blir billigare ju mindre trucken används gynnas 

avdelningar som använder trucken lite. De kan ha en truck stående som kostar stora 

pengar i kapitalbindning men blir billig då de använder den lite.  Kapitalbindningens 

kostnad finns inte specificerad utan är också fördelad på kollektivet. Äldre truckar har 

ingen kapitalkostnad medan nyare har det. Detta spelar ingen roll då allt är fördelat på 
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alla truckar. Avskrivningar påverkar inte prismodellen. Idag slås underhållskostnaderna ut 

på alla truckar vilket gör att kollektivet betalar för reparationer och underhåll på alla 

truckar, även förarrelaterade skador. En truck som går i en hård miljö blir inte dyrare trots 

att den servas och repareras oftare än en truck som går i en snäll miljö. Då många av 

truckarna är gamla ger det ett stort underhåll. Under mars månad 2012 hade verkstaden på 

transportavdelningen ca1200st jobb på truckar. Då det finns ca 500st betyder det att varje 

truck i snitt servades mer än två gånger den månaden. Det tar i snitt 3,2timmar att 

reparera en truck. Det betyder att det krävs mycket personal för att klara av detta. 

Verkstaden har 15 personer anställda och hyr in 8 till vid behov. I och med att service och 

reparationer ingår i hyran vet inte personalen storleken på underhållskostnaderna. Skador 

är vanliga och kostar mycket pengar. Idag lämnar de den trasiga trucken på verkstaden 

och får en lånetruck. Detta kan vara obekvämt då lånetrucken oftast är gammal. 

Vetskapen om detta gör i och för sig att de är lite mer rädd om sin truck. Många av 

truckarna är unika och kan bara användas på en avdelning och till och med bara vid en 

särskild maskin. Dessa truckar kostar mycket pengar att bygga och kollektivet får betala.  

 

Sandviks mål med arbetet:  

 

● Att minska antalet med 20 % och samordna truckarna   

● Få rätt finansieringsform på alla truckar 

● De önskar att få nyckeltal redovisade (kapitalbindning per fordon). Kalkylräntan 

som Sandvik räknar med är 10 %. 

● En rättvis betalningsmodell som ger den verkliga kostnaden per truck 

● Kostnadsneutral modell men sänka den totala kostnaden.  

● Öka medvetenheten för att minska förarrelaterade skador  

● Samordning mellan avdelningar 

 



 

 

 

 

 

8 Tillämpning av beslutsmodellen på SMT 

I detta kapitel sker en implementering av beslutsmodellen samt ges förslag på intern 

prissättning.  

 

För att underlätta implementering av modellerna har en truckmodell i samspråk med SMT 

valts ut. Trucken anses vara vanlig och generell på området.  Modellen är Still RX60-50 

och är en motviktstruck med lyftkapacitet på 5ton. Avdelningen som valts är band (Strip). 

En produktionsavdelning inom SMT som tillverkar metallband. Dessa används sedan till 

diverse olika saker beroende på kvalitet. Det kan vara allt från fjädrar till rakblad 

 Där är det en relativt snäll miljö och de använder många olika truckmodeller.  

 

8.1 Steg 1. Vilka finansieringsformer har Sandvik som alternativ? 

Första steget är att avgöra vilka finansieringsalternativ SMT har att välja mellan för att 

avgör den fortsatta tillämpningen av beslutsmodellen. Sandvik är ett stort multinationellt 

företag och anses därför ha tillgång till alla alternativ i modellen. Köp, leasing, rental eller 

korttidshyra.  Kapitalet finns men de är intresserade av att jämföra priser mot beräknad 

kalkylränta. Då Step Change innebär att de ska spara pengar och bli mer effektiva är det 

viktigt att hitta det mest ekonomiska alternativet som ger mest nytta för företaget.  

 

8.2 Steg 2 Aspekter som påverkar valet av finansieringsform  

8.2.1 Utnyttjandegrad  

På bandavdelningen där trucken ska gå behöver de en truck som ska användas i alla fyra 

skift.  De ser att behovet sträcker sig många år framåt i tiden.  

Det är alltid svårt med dagens marknadssituation att avgöra truckens utnyttjandegrad. 

Enligt Contino (2002) ska företaget köpa trucken vid längre utnyttjande. Vid 

undersökningar av bands utnyttjande av liknade truckar kan det utläsas det har en snitt 

ålder på ca tio år vilket tyder på att truckarna på band används långt efter truckens 

avskrivningstid, vilket ger belägg för köp på denna punkt. 
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8.2.2Användarmiljö 

Vilken miljö ska trucken användas i? Är det en aggressiv miljö med många olika 

användare eller en snäll miljö där samma personal arbetar konstant i trucken? Miljön på 

bandavdelningen är ganska ren och sliter inte så mycket på trucken. Det är vanligtvis 

under ett fyraskiftschema den används men det är samma personal per skift och de tar väl 

hand om trucken. Avskrivningstiden på trucken blir relativt lång då den troligen får en 

lång fysisk livslängd.  

8.2.3 Service och underhåll  

Då Sandvik har en egen verkstad finns det både möjlighet att serva och laga själva eller 

låta personal från leverantören sköta det. Leverantörens personal kan utnyttja Sandviks 

verkstad eller ha servicebil som åker ut på avdelningen. Dasgupta et. al (2003) menar att 

högt utnyttjande leder till större underhållskostnad därför så hyrs ofta fordon som 

försämras snabbare än andra fordon. Trucken som undersöks kan användas i fyra skift 

vilket skulle kunna innebära höga underhållskostnader och där med fördel 

leasingalternativet. Dock anses miljön på band vara så pass snäll mot trucken att köp 

anses även på denna aspekt vara det bästa alternativet.  

8.2.4 Customisering 

Bandavdelningen behöver en standardtruck men den ska ha bandgafflar. Dessa är mer 

rundade i kanterna för att inte skada bandrullarna när de lyfts upp. Enligt Contino (2002) 

är de tekniska fördelarna stora med leasing och rental/korttidshyra eftersom tillgången 

blir större till ny utrusning som är bättre än sin föregångare. I detta fall behöver inte 

tekniken uppdateras så ofta då utvecklingen på avdelningen är långsam. Summan av 

denna punkt ger köp som bästa alternativ eftersom trucken har en specialutrustning, även 

om inte så mycket.  

8.2.5 Driftskostnad 

Eltrucken har relativt låga driftskostnader trots att den används fyra skift. De 

förarrelaterade skadorna är också låga då de är rädda om sina truckar på avdelningen.  

 Enligt Dasgupta et. al (2003) så väljer fler att köpa fordon om driftkostnaden ökar dvs. 

om fordonet körs mycket eftersom kunden vill undvika att betala extra avgifter.   

 



 

 

 

 

 

8.2.6 Flexibilitet 

Eftersom Sandvik i regel roterar runt sina truckar är det svårt att uppskatta exempelvis 

drifttimmar. Sandvik vill även införa mer samordning mellan avdelningar då detta skulle 

innebär högre utnyttjandegrad av trucken vilket eventuellt inte finansieringsformer som 

leasing eller hyra accepterar, därför ser vi köp som det bästa alternativet på denna aspekt. 

 

8.2.7 Outsourcing 

Sandvik har idag en väl fungerande fordonspark, där anses denna aspekt inte beröra 

Sandvik. De har ingen outsourcing idag men har varit öppna för förslag på denna punkt 

på samma sätt som för de andra alternativen.  

 

8.2.8 Kapitalkostnad och räntekostnad  

8.2.8.1 Kapitalkostnad 

I regel vill alla företag hålla ner sina kapitalkostnader. Sandvik har genom step Change 

ställt krav på lägre kapitalbindning. Leasing ger ingen kapitalbindning och har därför en 

fördel gentemot köpalternativet. Även rental och korttidshyra slipper kapitalbindningen.  

 

8.2.8.2 Räntekostnad 

Sandvik använder i dagsläget en kalkylränta på 10 % vilket är en högre räntesats än vad 

banken använder sig av, detta belyser vi i tabellen nedan. Detta bidrar till att på aspekten 

övriga kostnader är det fördel leasing. Tabellen nedan visar kapitalkostnaden som blir vid 

olika kalkylräntor. 
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Kapitalkostnad: 

RX60-50               

Avskrivnings 

tid 

3 5 10 3 5 10   

Inköpspris 626000 626000 626000 626000 626000 626000   

Kalkylränta 

% 

10 10 10 5 5 5   

Restvärde % 21 21 21 21 21 21   

Kapital 

kostnad 

212000 143500 93500 188000 121000 71500   

                

Avskrivning 3 5 10 3 5 10   

Inköpspris 626000 626000 626000 626000 626000 626000   

Kalkylränta 

% 

4 4 4 3 3 3   

Restvärde % 21 21 21 21 21 21   

Kapital 

kostnad 

183000 116000 66000 175000 112000 58000   

 
Figur	  6	  Tabell	  över	  kapitalkostnaden	  vid	  olika	  kalkylräntor	  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.3 Val av finansieringsform 

 

 
Figur	  7	  Utfall	  vid	  implementering	  av	  beslutsmodell	  

 

Då trucken ska användas en längre tid och den är ganska standardiserad förutom 

bandgafflarna finns det två alternativ till finansieringsformen, leasing eller köp. Då 

Sandvik har en fungerande verkstad tyder också på dessa alternativ. Beroende på hur 

företaget räknar med sin kalkylränta blir kostnaden olika för leasingalternativet. Sandvik 

har 10 % som kalkylränta och räknar de med denna blir det billigare att leasa än att köpa 

då räntan för leasing på offerten ligger på 3,45 %.  Räknar de med en kalkylränta som är 

lägre än 3,45 % blir det billigare att köpa truck. Förväntas trucken användas längre än sin 

avskrivningstid bör köp vara det bästa alternativet för Sandvik. I snitt använder Sandvik 

sina truckar i 10 år, vilket pekar på att köp är det bästa finansieringsalternativet. Dock 

innebär detta att Sandviks har en truckpark med många äldre truckar som kräver mycket 

service. Vilket i sin tur medföra att totalkostnaden för service och underhåll för 

truckparken blir hög. Skulle Sandvik istället välja leasing så skulle dessa kostnader enligt 

teorin bli lägre.  

 

Beslutmodell	  

Utnyajandegrad	  -‐
ger	  köp	  

Ränta	  och	  
kapitalkostnad-‐ger	  
leasing/rental	  

Användarmiljö-‐ger	  
köp	  

Underhåll	  &	  
service-‐	  ger	  köp	  

Flexibilitet-‐	  ger	  
köp	  

Customisering-‐	  
ger	  köp	  

Outsourcing-‐	  
berörs	  ej	  i	  
dagsläget	  

Drickostnad-‐	  köp	  
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9 Intern prissättning vid köp 

I detta kapitel presenteras implementering av den interna prissättningen på Sandvik 

 

9.1 Hyreskostnad/år; 

Kapitalkostnad: Sandvik vill att varje truck ska vara kostnadsbärare för sin egen 

kapitalkostnad. Detta innebär att varje avdelning får betala kapitalkostnaden för alla 

truckar som de använder. Med hjälp av formeln nedan räknas kapitalkostnaden ut: 

Årskostnad= a x (I-n x R)  

a= annuitetsfaktorn (erhålls ur tabell C)  

I= Investeringen  

n= nuvärdesfaktorn (erhålls ur tabell D) 

R= Restvärde 

 

Försäkringen: Försäkring på trucken är oftast fast avgift genom ett avtal . Sandvik 

betalar en försäkring som innefattar alla truckar. Denna blir ca 1000kr per truck och år.  

Den ska betalas av respektive avdelning.  

 

Administrativkostnad: Då förslaget är att fakturera alla reparationer och service vid 

varje tillfälle riskerar den administrativa kostnaden att öka. Dock är kostnaden 

förhållandevis liten och borde inte påverka hyrespriset nämnvärt. Troligen blir vinsten 

med att använda alla truckar som en kostnadsbärare större än vad den administrativa 

kostnaden ökar med.  

 

9.2 Driftkostnad/år 

Reparationer: Avdelningarna ska stå för reparationerna vid varje tillfälle.  

Genom att varje truck blir en kostnadsbärare blir det enkelt att få statistik på hur mycket 

reparationer som Sandvik har varje år. Det blir enklare att se ifall någon missköter sina 

truckar. Efter besök på Sandvik har det framkommit att de har ganska stora problem med 

förarrelaterade skador på truckarna. I dagens prismodell som de använder ingår 

reparationer, oavsett hur de uppkommit. När avdelningarna får betala dessa själva varje 



 

 

 

 

 

gång något går sönder belyses detta problem. Detta leder till att det blir lättare att 

diskutera hur de ska ta bättre hand om sina truckar och minska kostnaderna.  

 

Drivmedel: Sandvik har hittills låtit drivmedel ingå i den fasta kostnaden.  

Med nya prismodellen ska drivmedel belastas varje truck. För att följa upp kostnaderna 

går det att utnyttja kodsystem eller tankkort. Batterier har i regel en livslängd som 

motsvarar truckens men sköts dem på fel sätt kan dessa få bytas i förtid och ger då högre 

kostnad.  

 

Däck: Däck slits olika på truckarna. Beroende på var de används har de olika livslängd. I 

en normal miljö bedöms däcken hålla truckens livslängd medan i en tuff miljö kan däcken 

behöva bytas ofta. Därför bör varje truck bära kostnaden för sina däck. På 

bandavdelningen slits däcken relativt lite och räcker i regel truckens livslängd.  

 

Service/Tillsyn: Är en regelbunden post med liknande kostnad varje tillfälle. Dock 

varierar intervallet då truckar används olika mycket och kräver olika mycket tillsyn. 

Därför bör dessa också betalas per tillfälle. Alternativet är att välja prismodell 2 där 

service flyttas över till hyreskostnaden/år.  

 

Livslängd:   

På Sandviks bandavdelning är miljön ganska snäll och därför kan truckarna skrivas av på 

ganska lång tid. Fem eller sju år kan vara att föredra. Det kan regleras om trucken flyttas 

mellan avdelningar eller används till något annat än från början.  

 

Alternativ 2 på service.  

Bandavdelningens truckar servas ganska likartat. Det är mest grundservice och det ger en 

standardkostnad på verkstaden. Genom att baka in den kostnaden i den interna 

prissättningen kan den administrativa kostnaden minska då det inte behöver faktureras 

varje gång.  

 

Sammanfattning:  

Den nya prismodellen leder till att avdelningarna på Sandvik får betala vad varje truck 

verkligen kostar. Då den tidigare hyran var den totala kostnaden delat på antal truckar 

kommer vissa får billigare hyra och andra dyrare hyra men det kommer vara mer 
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rättvist. Detta kan leda till att de avdelningar som får dyrare kostnader och inte använder 

sin eller sina truckar så mycket gör sig av med den och kanske använder en truckpool i 

stället. Det leder i sin tur till en reducering av antalet truckar, vilket är Sandviks mål.  

När avdelningen får betala sina egna reparationer kommer dessa kostnader 

förhoppningsvis minska. Det blir lättare att motivera bättre omhändertagande och egen 

översyn av truckarna på avdelningen. Tabellen nedan visar den fasta kostnaden som blir 

för trucken RX60-50 vid köp och med den nya interna prissättningen.  

 

RX60-‐50	   Avskrivning	  3år	   Avskrivning	  

5år	  

Avskrivning	  

10år	  

Avskrivning	  

5år	  med	  21	  

%	  

restvärde	  

Inköp	   626000	   626000	   626000	   626000	  

Annuitetskostnad/år	   251714	   165138	   101850	   142600	  

Försäkring	   1056	   1056	   1056	   1056	  

Restvärde	   0	   0	   0	   21	  %	  

Fasta	  kostnader	  totalt	   252770	   166194	   102906	   143656	  

 
Figur	  8	  Tabellen	  visar	  den	  fasta	  kostnaden	  som	  blir	  för	  trucken	  RX60-‐50	  vid	  köp	  och	  med	  den	  nya	  interna	  
prissättningen	  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10 Analys och diskussion  

I detta kapitel diskuteras beslutmodellen och den interna prissättningen samt 

tillämpningen på Sandvik. 

 

10.1 Diskussion gällande beslutsmodellen 

Fösta steget i projektet var att utforma en beslutsmodell gällande finansieringsval. 

Modellen fick till slut aspekterna: utnyttjandegrad, användarmiljö, underhåll och service, 

flexibilitet, outsourcing, customisering samt kapitalkostnad och kalkylränta. De punkter 

som påträffades mest i publikationer var utnyttjandegrad och kapitalkostnad. Därför dras 

slutsatsen att dessa aspekter är de som väger tyngst när företag tar beslut gällande 

fordonsfinansieringar. Den inledande frågan ”vilka finansieringsformer har företaget som 

alternativ?” spelar en stor roll över hur den fortsatta implementeringen av modellen skall 

genomföras. Då många företag inte ens har alternativet att köpa en truck utan måste 

finansiera den på något av de andra alternativen (Johnson 1984).  

 

Utnyttjandegrad har en viktig roll inom beslutsmodellen. Företaget måste alltid ställa 

frågan om planerad utnyttjande grad, hur länge trucken behövs samt hur mycket ska den 

användas. Dock kan denna fråga vara svår att svara på då dagens marknad är väldigt 

föränderlig med säsongstoppar. Företaget får i regel uppskatta en trolig utnyttjandegrad 

på trucken. Enligt Lotker et. al (2008) uppstår det alltid ett problem när företag ska välja 

mellan att köp eller hyra/leasing. Köp innebär att betala en stor summa pengar 

omedelbart, men kan ge en låg kostnad om köpet varar länge medans leasing och hyra 

kan innebära en mindre summa pengar som betalas under en längre period.  

 

Aspekten användarmiljö är starkt kopplat till underhåll och service-aspekten. En truck 

som används i en aggressiv miljö slits fordonet mer och värdet minskar fortare än vid 

normalt slitage. Truckar i aggressiva miljöer kräver i regel mer service och reparationer. 

Vilket i regel medför att truckarna får en kortare avskrivningstid. Enligt Ax et al. (2009) 

är det viktigt att företag skiljer på den fysiska och den tekniska livslängden på trucken. 
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Underhåll och service beror inte bara på truckens användarmiljö utan även truckens 

arbetsuppgift samt den mänskliga hanteringen av trucken. Enligt Dasgupta et. al (2003) 

ökar fordonets underhålls- och serviceskostnaden med fordonets ålder, normalt behålls 

köpta fordon längre än leasade och hyrda fordon vilket medför att den slutliga 

underhållskostnaden i regel blir högre på ägda fordon.  

 

Flexibilitets-aspekten ska få företaget att ifrågasätta finansieringens flexibilitet. Enligt 

Contino (2002) ger leasing och hyra en flexibel finansiering då användaren kan själv 

strukturera villkoren som ska gälla. Köp ger däremot köparen möjligheten att bestämma 

själv över trucken utan att bryta satta restriktioner eller avtal (Dasgupta et. al 2003). 

Outsourcing innebär enligt Mulford (2004) att företaget säljer sina tillgångar till ett 

företag som hyr tillbaka dem direkt till företaget utan att lämna företaget. Detta för att 

frisätta pengar eller outsourca den del av verksamheten som inte anses vara 

kärnverksamhet. Om företaget själva inte anser att deras fordonspark är effektiv nog kan 

detta var en lösnigen.  

 

Customisering innebär att bedöma vad trucken behöver för utrustning. exempelvis en 

teknisk avancerad modell, en med specialutrusning eller standardmodell. 

Customiseringen påverkar kostnaden på maskinen och även flexibiliteten. Enligt Contino 

(2002) är de tekniska fördelarna stora med leasing eftersom tillgången blir större till ny 

utrusning som är bättre än sin föregångare. Modellen tar även upp kapitalkostnad, 

räntekostnad detta för att belysa vikten av dessa aspekter när företaget väljer mellan de 

olika finansieringsformerna. Kalkylräntan är den ränta som företaget valt att använda för 

att bedöma investeringslönsamheter och kapitalkostnader. Enligt Groth et al. (1997) bör 

man använda kapitalkostnaden som växelkurs när man utvärderar beslut om 

investeringar. Den administrativa kostnaden är en liten kostnadspost. Dock menar 

Contino (2002) att företaget erhåller ett mervärde för administrativa tjänster vid leasing. 

Generellt har några aspekter i modellen inte speciellt mycket stöd i litteraturen utan 

modellen har fått utvecklats fram med hjälp av observationer och interjuver som har 

genomförts under projektets gång.  

10.2 Diskussion gällande arbetetsmetod vid intern prissättning 

Intern prissättnigen var nästa steg. Enligt Ax el al. (2009) är det svårt för företag att sätta 

rätt internt pris. Även Vidal (2001) menar att intern prissättning är ett stort problem för 

multinationella företag. Matsui (2012) menar att företagsledning idag har börjat förstå att 

den interna prissättningen är en viktig faktor för att maximera verksamhetens resultat. 



 

 

 

 

 

Därför ansågs det som vikigt uppgift att utforma en fungerande prismodell för de olika 

finansieringsvalen. För att undvika problem som kan medföra att resurserna inte utnyttjas 

optimalt (Ax et al. 2009). Tyvärr hittades inte så mycket teori om den aktuella formen av 

intern prissättning. Det flesta modellerna som hittades gäller modeller för prissättning 

mellan företagsenheter som är geografiskt spridda.   

  

Målet var att koppla samman beslutsmodellen med den interna prissättningen. Gruppen 

anser att kopplingen mellan dessa är tydlig då företaget till att börja med måste fatta ett 

beslut gällande vilken truck de ska ha och hur den ska finansieras. Det andra beslutet som 

måste fattas är hur den ska betalas internt. Då dessa har kopplats ihop anser gruppen att 

detta lyckats. Detta är även bra för att motivera och få de anställda att förstå valet av 

finansieringsform samt dess prissättning. Arbetets interna prissättningsmodeller är 

uppbyggda med två sidor. Den ena sidan innehåller hyreskostnad per år dvs. alla fasta 

kostnader som avdelningen måste betala inom det valda finansieringsalternativet. Den 

andra sidan består av driftkostnad per år och innehåller de rörliga kostnader 

avdelningarna ska betala per år inom den valda finansieringsformen. Vad som ingår i den 

fasta hyreskostnaden och den rörliga driftkostnaden beror på finansieringsalternativ. 

Kostnaderna påverkas även av skötsel av trucken, kundskador, drifttimmar etc.  

 

10.3 Tänkbara komplement till beslutsmodellen och den interna 
prissättningen  

Det är även viktigt att beröra det mjuka delarna av en organisation. Detta för att för att 

öka förståelse och få personalen att sköta om och vara mer rädda om utrustningen. Därför 

anser vi att beslutsmodellen och den interna prissättningen skulle kunna komplimenteras 

med aspekterna:  

 

• TPM 
 TPM är ett ledningssystem innefattar många för företaget relevanta delar kan det 

vara bra att titta på. Det handlar om att ta in människan mer i systemen och ändra 

deras beteende. Grunden byggs av ett ledningssystem, väggarna består av 

ständiga förbättringar, förebyggande service, noll-fel strategier och andra 

leanverktyg. Taket är kundnöjdhet, ägarnöjdhet och nöjda anställda. 	  
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• Truckpool 

En truckpool kan användas för att samordna tjänster mellan avdelningar som inte 

använder truckarna så frekvent. Det skulle kunna finnas ett bokningssystem där 

avdelningen beställer att få ett jobb utfört eller kanske bokar en truck i några 

dagar för ett tillfälligt behov 

• Centralt inköp 
Genom ökad konkurrens och en tuffare affärsmiljö med pressade priser blir 

inköpsprocessen en allt viktigare del för företag. Genom att använda ett 

centraliserat inköp tar man hjälp av experter som kan värdera offerter.  

• 5S 

Håller personalen truckarna i gott skick och håller ordning och reda efter varje 

skift så bör truckarna hålla längre. Det bör skapas rutiner för förebyggande 

underhåll och ständigt förbättra dessa rutiner eller processer.  

 

Dessa förslag kan hjälpa beslutsfattandet genom att till exempel en truckpool går att 

utnyttja så de slipper köpa en truck om den inte ska användas så mycket. Då det blir 

billigare påverkar det även den interna prissättningen och de sparar pengar.  

10.4  Diskussion kring tillämpningen av beslutsmodellen och den 
interna prissättningen på SMT 

Vid tillämpningen av beslutsmodellen och intern prissättning visar nästan alla faktorer att 

ta hänsyn till när företaget skulle köpa sin truck. Dock anses detta bero på att trucken som 

användes i modellen var en standardtruck med inga specifika teknisk krav som 

förväntades användas under en längre period. I dagsläget verkar det även som köp 

föredras i det flesta fall när Sandvik ska besluta om en ny truck. Dock finns det idag 

några truckar på området som är leasade. Det har motiverats med att det är lättare att få 

igenom investeringen om den betalas per månad än om hela investeringen betalas direkt. 

Nedan beskriv det olika alternativen med fördelar och nackdelar. Samt förbättringsförslag 

gällande de olika alternativen på SMT.   

 

Köp 

Köp innebär att Sandvik forsätter att köpa i sina truckar från en vald leverantörerna och 

står för egen verkstad. Vid behov kan även personal från leverantörerna hyras in till 

verkstaden. Tänkbara fördelar och nackdelar med köp anges nedan: 

Fördelar:  

• Att äga trucken ger kontroll på avskrivning och de kan sälja den när de vill.  



 

 

 

 

 

• De behöver inte ta hänsyn till drifttimmar eller andra avtalsbundna kriterier.  

• Kostnaden för räntor rör sig inte.  

• Lättare att samordning mellan avdelningar 

• Skalfördelar då Sandvik har 500 truckar. Detta kan löna sig vid service och 

reparationer.  

Nackdelar: 

• Kapital som kan användas till annat binds upp i trucken.  

• Truckparken riskerar att hållas föråldrad med hög service och underhållskostnad.  

• Tekniken riskerar att bli föråldrad då truckarna byts mer sällan.  

• Dyrt om trucken behövs under en kortare period 

 

För att kunna ha ett kostnadsoptimalt utnyttjande av fordonsparken bör enligt vår 

undersökning göra följande förändringar genomföras på SMT. Dessa förändringar gäller 

för samtliga finansieringsalternativen: 

 

• Förarrelaterade skador måste minska   
• Någon måste utvärdera och mäta effektiviteten på avdelningarnas truckar och 

undersöka om antalet truckar är optimalt.  

• Utbildning av personalen i lättare underhåll och truckhantering, t.ex. vattning av 

batterierna. 

• Föraren måste ta mer ansvar för att undvika skador. 

• Skapa en samordning av truckar både inom avdelningen samt mellan olika 

avdelningar 

• Använda den nya interna prissättningen där den verkliga kostnaden blir 

vägledande. 

• Avyttra truckar som företaget inte har behov av längre 

Finansiell leasing 

Då leasing endast är en finansiell metod är skillnaden rent praktiskt inte så stor jämfört 

med köp. Dock slipper Sandvik använda kapital till att köpa truckar och högre 

investeringsregleringar kan kringgås. Den egna verkstaden måste finnas kvar och 

förändringarna som nämns ovan måste även beaktas vid leasing.  

Fördelar finansiell leasing: 
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• Binder inget kapital  

• Leder till en nyare truckpark då avtalen i regel ger möjlighet att byta ut trucken 

mot en ny och fortsätta betala efter avtalstidens slut.  

• Lättare att budgetera för truckarna.  

• Påverkar inte resultatet då de inte finns med i balansräkningen.  

Nackdelar finansiell leasing: 

• Företaget binds upp i avtal som kan var svåra att komma ur. Det är i regel mer 

kostsamt att bryta ett avtal än att låta det löpa tiden ut.  

• Företaget måste fortfarande ha en egen verkstad som sköter service och 

reparationer 

Rental/ operationell leasing: 

Vid rental betalas en avgift eller hyra för trucken som kan ses som en tjänst. I tjänsten 

ingår service och reservdelar. Företaget som hyr ut trucken står för personal och sköter 

om verkstadsarbetet själva.  

Fördelar rental: 

• Ger Sandvik möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.  

• Lätt att planera kostnader i förväg. Minskar risken för ekonomiska 

överraskningar.  

• Påverkar inte resultatet 

• Ger kontroll på kostnaderna och de rörliga kostnaderna blir fasta och bakas in i 

hyrespriset.  

Nackdelar rental: 

• Kan vara dyrare än att köpa då den som hyr ut måste ha marginaler för att täcka 

upp för service och reparationer 

• Risk att betala för fler timmar än som utnyttjas 

• Risk för att överskrida timmar som ingår i avtalet och få betala straffavgift för 

detta 

• Avtal som kan vara svåra att bryta i förväg 

Kortidshyra: 

Att hyra på kort tid innebär att Sandvik tillfälligt hyr en truck. Det kan vara en dag, en 

vecka en månad eller ett år vanligtvis. Sandvik hyr en del truckar på 18månader också.  

Fördelar korttidshyra: 

• Flexibiliteten är en fördel som gör att trucken kan hyras in med kort varsel och 

lämnas tillbaka när den inte behövs längre.  



 

 

 

 

 

• Genom att hyra in vid tillfälliga behov minskar onödigt ägande och långa bundna 

leasingavtal.  

• Det går att optimera truckparken efter lågsäsong för att när produktionen har 

behov hyra in truckar som behövs. Detta ger minskad kapitalbindning men en rätt 

mängd fordon 

• Service och reparationer ingår. Minskat tryck på den egna verkstaden. 

• Påverkar inte balansräkningen.   

 Nackdelar korttidshyra: 

• Om avtalet är baserat på utnyttjandegrad kan priset bli dyrare om trucken 

används mer än avtalat och tvärt om kan man betala för fler timmar än som 

används. 

• Det kan bli dyrt att hyra på längre perioder än beräknat. 

 

Intern prissättning 

Det viktigaste är att den nya prismodellen ska hjälpa Sandvik komma till bukt med sina 

problem detta nås genom att belysa de verkliga kostnaderna. De olika alternativen ger 

avdelningarna varierat rörliga och fasta kostnader. Detta torde skapa en större förståelse 

för den centralfunktionens beslut. Den centrala funktionen hos Sandvik kan därför lättare 

motivera sina val för att undvika problem som kan uppstå med en intern prissättning. 

Nedan belyser vi det tänkbara fördelarna och nackdelarna med en implementering av den 

nya prissättningen. 

 

Tänkbara fördelar 

• Kapitalkostnaden beaktas  

• Tar hänsyn till miljön trucken används i och skrivs av därefter 

• Alla kostnader belastas varje truck 

• Rättvisare fördelning 

• Kostnadsmedvetenheten ökar på avdelningarna  

• Bidrar till en ekonomisk diskussion 

• Tar hänsyn till ålder  

• Möjliggör alternativ som truckpool och samordning mellan avdelningar  

• Bidrar till avyttring av överflödiga truckar 
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Tänkbara nackdelar: 

• Mer administration 

• Fler kostnadsposter att hantera 

• Dyrare för vissa avdelningar 

• Kan skapa interna motsättningar mellan avdelningar 

 

10.5 Utvärdering av tillämpningen  

Efter beslutsmodellen och den interna prissättningen tillämpas på SMT tycks modellerna 

enligt vår analys skapa ett bra underlag. Vi tror många företag har användning av när de 

vill optimera sin fordonspark. De olika aspekterna inom beslutsmodellen är i många fall 

starkt kopplade till varandra. Vi tror även att de olika aspekterna i beslutsmodellen kan ha 

varierande betydelse för olika företag. Därför kan det vara vikigt att företaget rankar det 

olika aspekterna innan de genomför tillämpningen. Modellen anses vara generell och kan 

användas av både stora och små företag. Företag som vill använda modellen kan även 

välja att bara använda några av det åtta aspekterna. Detta för att kunna fokusera på de 

aspekter de anser vara av störst betydelse för deras verksamhet. Modellen anses även 

kunna användas för att utvärdera finansierings beslut gällande annan utrusning. Vi kan 

också i denna utvärdering se några problem med modellen t.ex. berör inte modellen 

samtliga kostnadsposter. Det kan finnas troligen ett antal andra parametrar som inte är 

med i modellen som kan påverkar utfallet i modellen.  

 

Genom att betala vad det verkligen kostar blir det dyrare för vissa och billigare för vissa. 

Detta kan leda till att de som inte behöver truck så mycket kan välja att göra sig av med 

sin truck och de som behöver fler får råd med fler. Detta ger en mer optimal truckpark. 

 

	  



 

 

 

 

 

11 Slutsats   

I detta kapitel sker en sammanfattning av vad som har vuxit fram under arbetsgång och 

slutsatser som vi har dragit presenteras. 

 

 Arbetes syfte har varit att utveckla en beslutsmodell för val av finansieringsform samt 

utarbeta en intern prissättningsmetod för de olika alternativen. För att på bästa sätt 

uppfylla projektet syfte utformades ett antal frågeställningar. I detta kapitel ska dessa 

frågeställningar besvaras. 

 

Vilka faktorer bör företag ta hänsyn till vid val av finansieringsform?  

 

  De faktorer som bör tas hänsyn till vid val av finansieringsform är de som tagits fram i 

modellen nedan: 

 

  
 

Vad finns det för fördelar med att använda beslutsmodellen? 

Genom att gå igenom alla aspekterna i modellen när beslut ska fattas, skapas en form av 

trygghet att rätt val har gjorts eftersom aspekterna tar hänsyn till det mesta som kan 

tänkas vara problem och belyser dessa. Modellen kan även hjälpa till att kommunicera ut 

satta beslut på ett tydligare sätt.  

Beslutmodell	  

Utnyajandegrad	  

Kapitalkostnad	  
och	  kalkylräntan	  

Användarmiljö	  

Underhåll	  &	  
service	  

Flexibilitet	  

Customisering	  

Outsourcing	  

Drickostnad	  
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Vilka slutsatser rörande finansieringsmodellens och den interna prissättningens 

användning kan dras från implementeringen på ett företag? 

Beslutsmodellen anses fylla en viktig funktion för företag, då modellen belyser 

aspekterna som kan hjälpa företag att utvärdera vilken finansieringsform som är mest 

lämplig. Modellen kan vara ett bra komplement till de investeringskalkyler som företag 

använder idag. Enligt Bergknut et al. (1993) är inte investeringskalkyler som andvändes 

på nittiotalet fullständiga beslutsunderlag och leder till rena spekulationer. Därför kan 

modellen i detta arbete ge vägledning till rätt beslut. Det anses viktigt att företag 

utvärderar alla aspekterna noggrant, samtidigt har företagen möjlighet att välja ut de 

aspekterna som passar deras företag bäst. Målet är att modellen ska skapa en diskussion 

som leder till att rätt finansieringsform väljs.  

 

Den interna prissättningen är ingen revolutionerande prismodell utan belyser de verkliga 

kostnaderna. Detta kan leda till en ökad förståelse för hur stora kostnaderna blir för de 

olika finansieringsformerna. Genom att kunna visa kostnaderna för avdelningarna kan 

dessa vara med och påverka valet av finansieringsform.  

  

Följer företaget modellen och utvärderar aspekterna borde det leda till mer optimerade 

investeringar. Detta kan leda till att olika finansieringsformer används inom samma 

företag. Det kan vara svårt att göra rättvisa bedömningar av aspekterna men de viktigaste, 

utnyttjandegrad och kapitalkostnad, är ganska lätta att utvärdera vilket leder till rätt 

beslut. Prismodellen bör även leda till att optimera fordonsparken då denna tar upp de 

verkliga kostnaderna och gör varje truck till en kostnadspost. När ett företag väljer 

utrusningen bör det ha tagit reda på de verkliga kostnaderna enligt den interna 

kostnadsprincipen och därefter kan företaget bedöma vilket finansierings alternativ som 

är mest fördelaktigt.  

 

Vad bör företaget tänka på när de tar betalt internt? 

Det är viktigt att ha tydliga rutiner och dokumentation. Priset måste täcka kostnaderna för 

företaget. I vilken form ska betalningen ske? Har avdelningen råd att betala hela summan 

på en gång eller bör den delas upp i hyra varje månad?  

 



 

 

 

 

 

11.1 Förslag på fortsatta studier  

Under arbetsgång har ett flertal frågor kommit fram: 

• Göra en uppföljning och validering av implementeringen på Sandvik. Hur stor 

användning har de haft av modellen?  

• Kan modellen vidareutvecklas med fler logistik och miljöaspekter? 

• Kommer nya aspekter vara aktuella för modellen i framiden? 

• Går det att koppla in modellen i ett ledningssystem? 

• Undersöka när break even infaller. När är det billigare att köpa en ny truck än att 

serva och laga en gammal? 
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12 Praktiska implikationer  

Genom att implementera beslutsmodellen kommer den att ge ett förbättrat 

beslutsunderlag samt fungera som ett starkt komplement till finansieringskalkyler. 

Vid användning av beslutsmodellen får företag en överblick över de faktorer som är 

viktiga att beakta vid beslut gällande finansieringsform. Modellen kan även användas av 

andra produktionsföretag som står inför beslut om anskaffning av t.ex. maskiner eller 

inventarier. Modellen bör skapa bättre förståelse för vilka aspekter som berör 

anskaffningsbeslutet samt bidra till en saklig beslutsdiskussion.  

Den interna prissättningen bör bidra till att kostnadsmedvetenheten ökar på avdelningarna 

vilket kan bidra till en effektivisering av truckhanteringen. T.ex. en minskad truckpark 

ger lägre kapitalbindningar och frisätter kapital för andra investeringar.  

 

Före tillämpning:  

Företag skulle få ett ytterligare utbyte av modellen och den interna prissättningen om 

företaget ”mjuka sidor” dvs. att människorna i organisationen inkluderades. En 

kostnadsmedveten och väl fungerande organisation kan påverka de interna kostnaderna 

och därmed även påverka val av finansiering. Med en fungerande ”mjuk sidan” i 

företaget kan troligen de rörliga kostnaderna påverkas positivt. Det är viktigt att 

ledningen har en tydlig kommunikation med avdelningarna om modellernas betydelse. 

Företaget kan med fördel ta hjälp av olika förbättringsmodeller i avdelningens arbete t.ex. 

TPM, 5S och leanfilosofier.  

  

Under tillämpning:  

Det är viktigt att det finns en vilja och förståelse inom ledningen att se fördelarna med att 

tillämpa beslutsmodellen och den interna prissättningen. Beslutsmodellen används för att 

skapa en diskussion inom företagsledningen över vilket finansieringsalternativ som 

lämpar sig för företagets situation. I det stora hela är det är viktigt att företaget 

kontinuerligt jobbar för att sänka de röriga kostnaderna som uppstår i truckparken. Med 

den nya prismodellen anses företag lättare kunna identifiera avvikelser. Beror höga 

underhållskostnader på att personalen missköter sina truckar, kan en lösning vara att ge 

mer dem mer utbildning. Slits däck mycket kan ledningen undersöka om avdelningen 

truckar används på olämpliga underlag. Har många truckar visuella yttre skador kan det 

exempelvis beror på bristfällig belysning. Målet ska alltid kontinuerligt arbeta med 

ständiga förbättringarna genom hela företaget.  
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