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Sammanfattning 
I den svenska byggbranschen hyr de flesta entreprenörer 

diverse inventarier hos hyrföretag. Detta av flera anledningar, 

varav den största är att företag inte vill binda upp kapital. 

Rekab Entreprenad AB i Umeå är ett sådant företag, som nu 

vill undersöka vilket alternativ som är mer kostnadseffektivt. 

Att hyra inventarier, eller att köpa dem. Syftet med denna 

rapport var att göra just detta, i en fallstudie som utförs för 

Rekab AB i Umeå. Med hänsyn till  de samarbetspartners som 

Rekab har avtal med, har kostnaden för köp av ett antal 

maskiner beräknats, och ställts emot kostnaden vid hyrning av 

samma maskiner. Där har hänsyn inte bara tagits till diverse 

faktorer som lagring, transport och försäkring, utan det har 

även utarbetats förslag för miljöeffektivisering vid maskinköp. 

Det ekonomiska resultatet av studien har delats upp i två delar: 

den individuella kostnaden för varje inventarie och generella 

kostnader. Exempel på generella kostnader är hyra och 

transport. Dessa går upp till  94 700kr/år. Den andra kostnaden, 

som beräknades individuellt för varje inventarie, varierar 

väldigt mycket. Trenden är dock att köp av inventarien nästan 

är en fjärdedel av kostnaden för hyran. Hänsyn får dock tas till 

att service inte inräknades i den kostnaden, och att generella 

kostnader tillkommer. En till faktor är att hyran redan betalas 

idag, och därför inte blir någon extra kostnad vid maskinköp.  

Enligt denna studie skulle inköp av inventarier, med hänsyn till 

volymerna av inventarier som Rekan skulle köpa in, vara 

billigare för Rekab. 

 

Med tanke på hur lönsamt maskininköp är enligt denna studie 

måste ifrågesättas varför Rekab fortfarande hyr maskiner. 

Denna fråga kan besvaras med gömda kostnader, som ofta är 

svåra att prissätta. I diskussionen diskuteras dessa kostnader 

mer utförligt. 
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Abstract 
In the swedish construction business, most contractors rent 

their equipment from renting companies. There are different 

reasons for that, the most significant reason being that 

companies do not want to tie up capital. Rekab Entreprenad AB 

is one of those companies. Andreas Nilsson, project manager at 

Rekab, now wants to investigate which is more profitable, 

buying own equipment or renting. The purpose of this study 

perform a case study for Rekab Entreprenad AB in Umeå. 

Using websites of companies that are partners with Rekab, 

prices for buying different equipment were compared to rent 

prices. Different factors like rent for storage, transportation and 

insurance were also taken into consideration. Also suggestions 

were given for more environment-friendly equipment handling. 

The economic result is divided into two parts: the individual 

cost for every piece of equipment and general costs. Examples 

for general cost are: rent for storage, insurance, transportation 

and other factors that are not dependent on quantity of 

equipment. Results for individual cost of every equipment 

varies, but generally the cost for buying machines is one fourth 

of the cost for renting. The . Also the general cost is to be 

added to that number. A factor to take into account is storage 

rent, which is already being paid by Rekab, and therefore is not 

an extra cost when buying own equipment. In conclusion, the 

profitability in buying eqipment depends on the equipments 

quantity. In Rekabs case, according to this study, buying 

equipment is much more economically profitable than renting 

equipment. 

 

A profitability as high as the study suggests must be questioned 

by the fact that Rekab is still renting equipment. That question 

can be explained with hidden costs, which often are hard to put 

a pricetag on. A discussion about these hidden costs is 

presented in the discussion section.  
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2. Inledning 

 

Arbetet utfördes åt Rekab Entreprenad AB, som är en av 

Umeås största byggnadsentreprenörer. Rekab använder ett stort 

antal inventarier och maskiner varje dag som nästan uteslutande 

hyrs in från LE maskin, då ett avtal mellan parterna finns 

upprättat. Maskiner och verktyg omfattar ungefär 7% av den 

sammanlagda kostnaden i  byggproduktionen [1], och därmed 

går det att spara mycket pengar genom att kostnadsoptimera 

anskaffningen.  

 

Frågeställningen som besvarades i detta arbete är vad som är 

billigare; hyrning av maskiner och verktyg hos LE maskin eller 

köp och förvaring av egna inventarier. För att jämföra de olika 

sätten att upphandla maskiner, valdes att genomföra en 

fallstudie. Eftersom frågeställningen berör specifika faktorer, 

ansågs detta vara den mest relevanta metoden, som ger bäst 

resultat. Som underlag för hyrning av inventarier användes 

fakturor, som erhölls av Rekab. Alla maskiner köps hos  

LE maskin och Ahlsell, vilka Rekab också är avtalskund hos. I 

maskinköp räknas även olika parametrar in, som transporter, 

lagring, avskrivning, reparationer med mera. 

 

2.1 Syfte/mål 

Syftet med arbetet var att tillhandahålla Rekab AB ett underlag, 

som ska kunna användas för att se över och 

kostnadseffektivisera upphandlingen av olika verktygsgrupper. 

 

Fastän många byggentreprenörer hyr maskiner, finns det idag 

inga lönsamhetsbevis i jämförelse med köp av egna maskiner.  

För att minska utgifterna och på så sätt bli mer 

konkurrenskraftiga, är målet med arbetet att undersöka 

lönsamheten med köp av egna maskiner. Detta för att förbättra 

den ekonomiska hållbarheten för företaget. 

 

Ett ytterligare mål var att miljöeffektivisera anskaffningen av 

enga inventarier. 
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2.2 Avgränsningar 

Rekab Entreprenad AB finns inte bara i Umeå, utan även i 

Sundsvall och Örnsköldsvik. Eftersom faktorerna som spelar in 

är annorlunda i Sundsvall, begränsade sig projektet bara till 

Rekab i Umeå. 

 

Det finns många olika företag som hyr ut och/eller säljer 

maskiner. Eftersom Rekab har ett avtal med LE maskin för 

hyrning och köp, samt Ahlsell för köp, valdes att använda 

priserna från just dessa två företag. Inventarierna som valdes att 

undersöka är framför allt mindre maskiner och hantverktyg, 

elektriska som manuella. Vissa hyresföremål tillkom som till 

exempel avfallsvagnar, men inga större maskiner såsom 

grävare, kran etc. ingick. 

 

En faktor som inte inkluderades är försäkring, då Rekab redan 

har en försäkring för byggarbetsplatsen, se teoridel  

avsnitt 3.12.4. 

 

Idéer kring ändringar av Rekabs egna system kommer inte att 

diskuteras, då projektet begränsas till 15 hp. 

 

2.3 Frågeställningar 

Under studiens genomförande behöver följande frågeställningar 

besvaras: 

 

 Vad kostar inventarierna i hyra? 

 Vilka faktorer behöver tas hänsyn till vid inköp av 

maskiner, med hänsyn till Rekabs vision av systemets 

utformning? 

 Hur kan de två sätten jämföras, och vilket sätt är 

billigare? 

 Hur kan hänsyn till miljön tas när det gäller inköp av 

maskiner? 
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3. Teori 

Här beskrivs olika delar av arbetet som är viktiga att hålla reda 

på för att förstå studien. 

 

3.1 Relevanta aktörer 

Här beskrivs de företag som Rekab samarbetar med, som är 

relevanta för studien. 

3.1.1 Rekab Entreprenad AB 

Rekab är en byggentreprenör, som grundades år 1998 av Roger 

Eriksson och Jerry Sjögren. Med 1200 miljarder kronor i 

omsättning år 2014 är Rekab en av Umeås största 

byggentreprenörer. Företaget har sina rötter i Rekab Bygg AB, 

som grundades 1994 och arbetade lokalt och i liten omfattning. 

År 1999 såldes 80% av Rekab AB till det finska företaget 

Lemminkäinen, som det gamla Rekab Bygg AB tidigare har 

samarbetat med i flera projekt. Grundarna Jerry och Roger äger 

10% var av företaget. Sedan september 2015 är Rekab 

Entreprenad AB lokalt ägt [2]. 

 

I dagsläget har Rekab verksamheter i Sundsvall, Örnsköldsvik, 

och Umeå, där företaget även har sitt huvudkontor. 

3.1.2 LE maskin 

Lars & Erik maskin är en lokal maskinuthyrning i Umeå, som 

sedan 2014 även finns i Lycksele. Företaget har allt från kranar 

och bygghissar till handverktyg, och förutom att hyra ut, säljer 

de även verktyg från olika tillverkare [4]. 

3.1.3 Jetpak 

Jetpak är en transportfirma som grundades 1979. Då var 

affärsidén att transportera paket från flygplats till flygplats med 

”fraktflyget” [5]. Efter ett tag utvecklades inrikesfrakten. Då 

låg fokuset inte bara på frakt med leveransgaranti, utan 

kunderna kunde även beställa snabba transporter med 

upphämtning och utkörning. Vid akuta transportbehov 

använder sig Rekab av Jetpak. Jetpak har en prislista med 

körningar för olika avstånd, med olika prioritetsklasser vilket 

Rekab enligt avtalet har procentuell rabatt på. 
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3.1.4 Moonshine entreprenad 

Moonshine AB är ett lokalt entreprenadföretag i Umeå. Vid 

behov av transporter och lyft av byggmaterial, containrar och 

andra stora föremål använder Rekab sig av Moonshine som 

underentreprenör, som tillhandahåller bland annat traktorer och 

kranbilar [1]. 

 

3.2 Maskiner 

Maskiner är en avgörande del i byggproduktionen. Alla faser 

inbegriper maskiner på ett eller annat sätt, och användning av 

fel maskiner eller maskiner av låg kvalitet bidrar till sämre 

arbetsmiljö och sämre resultat. I denna studie delas maskinerna 

grovt upp i två kategorier: tunga maskiner och lätta maskiner. 

Då defineras lätta maskiner som allt som går att lyfta för hand. 

Exempel på lätta maskiner är cirkelsåg, skruvdragare, 

kompressor och spikpistol. Dessa är maskinerna som undersöks 

i denna studie. 

 

3.2.1 Hyrda maskiner 

LE maskin är en maskinuthyrning i Umeå. En av deras största 

kunder är Rekab AB, som hyr samtliga maskiner där. Rekab 

har ett avtal med LE maskin som ger företaget olika rabatter på 

maskiner, ställningar och allt som ingår i servicen som erbjuds. 

Rekab hyr inte bara verktyg hos LE maskin, utan har även egna 

verktygslådor som varje snickare får och tar hand om. Dessa 

verktygslådor underhålls och lagras hos LE maskin. Utöver det 

skickas även in egna verktyg, som till exempel skruvdragare, 

för lagning. I projektet antogs att LE maskin är billigast när det 

gäller uthyrning. Även om det inte stämmer för alla maskiner, 

är det för omständigt för arbetsledare att hyra hos olika företag, 

därför utgicks endast ifrån prislistan hos LE maskin. Eftersom 

Rekab redan har avtal och kontakter hos LE maskin, vill 

företaget inte heller byta hyrföretag. 

 

Priserna som användes för projektet hämtades från Rekab AB, 

som sparar alla fakturor. På det viset kan det inte bara enkelt 

listas ut vad de olika maskinerna kostar, utan även vilka som 

används hur mycket, och i vilka skeden av ett husbygge. 

Informationen som fanns på fakturorna var: varan, antal dagar, 

datum, pris per byggdag, grundhyra, rabatt och det slutgiltiga 

priset.  

 

Det slutgiltiga priset beräknades enligt: 
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𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑ℎ𝑦𝑟𝑎 − 𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡 + 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗
𝑝𝑟𝑖𝑠

𝑏𝑦𝑔𝑔𝑑𝑎𝑔

= 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑔𝑖𝑙𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 

 

I praktiken kan det inte ses något sammanhang mellan det 

slutgiltiga priset och ekvationen. För att komma fram till ett 

realistiskt pris per byggdag delas därför det slutgiltiga priset 

genom antal byggdagar. Då syns det rätt tydligt, att det 

ursprungliga priset per byggdag halveras. 

 

Vid maskinhyrning finns det inte många faktorer att ta hänsyn 

till. Service och lagning av maskinerna ingår, det enda som 

tillkommer är transporter från LE maskin till byggarbetsplatsen. 

 

3.2.2 Köpta maskiner 

Att undersöka köpta inventarier är mer komplicerat än att 

undersöka hyrda. Dels på grund av att det inte finns något 

befintligt system för köp av verktyg hos Rekab AB, men även 

eftersom det är fler faktorer än vid hyrning som spelar in. 

 

För köp av verktyg och visst byggmaterial har Rekab AB ett 

avtal med Ahlsell. Där får företaget rabatter på de flesta 

produkterna, samt snabb och gratis leverans till 

byggarbetsplatsen. För att underlätta för inköparna väljer Rekab 

att bara handla där, oavsett om ett billigare pris kan erhållas hos 

en annan leverantör. Ahlsell har en onlinehandel, där alla priser 

inhämtas. Ett alternativ till Ahlsell är LE maskin, som har 

försäljning av maskiner, men ett begränsat sortiment.  

 

Priserna som tas från leverantörerna kan inte beaktas som den 

slutgiltiga kostnaden. Eftersom maskiner behöver repareras och 

med tiden även bytas ut, måste servicekostnaden räknas med, 

samt hänsyn måste tas till livslängden. Dessa faktorer är 

individuella för varje maskin, och tas därför från LE maskins 

databas. 
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3.2.3 Maskinplanering 

Maskinplanering är ett sätt att schemalägga i en maskinplan när 

olika verktyg och maskiner ska användas. Syftet med 

maskinplaner är att ha rätt maskiner i rätt antal för rätt tid [9]. 

Maskinplanen gäller i första hand stora maskiner som 

byggkranar, hissar och betongpumpar, men den bör täcka hela 

maskinbehovet.  

 

Maskinplanen bidrar till att maximera användningen av 

maskinerna på arbetsplatsen. Maskiner som inte används, men 

ändå ligger på byggarbetsplatsen, måste entreprenören betala 

hyra för, så länge den inte förklaras ledig. En till risk som 

minimeras vid användning av maskinplan, är att utyhyraren inte 

har maskinerna på lager. Har uthyrningsföretaget en kopia av 

maskinplanen, kan det planeras så att allt finns tillgängligt 

enligt tidsplanen [9]. För att maskinplanen ska kunna fylla sitt 

syfte så måste hänsyn tas till eventuella förändringar i 

produktionen, och den måste hållas uppdaterad. 

 

Maskinplanen används vid beställning, avrop (tillsägning när 

maskinen behövs) och ledighetsförklaring av varje maskin [9]. 

Varje maskin ska generellt dokumenteras individuellt, dock kan 

vid mindre maskiner redovisas per typ. En maskinplan kan se 

ut som i tabell 1, där spalterna anger följande uppgifter [9]: 

 

 Benämning 

 Typ 

 Kod enligt branschlistor 

 Eventuell intern kod 

 Viktigare kapacitetsdata 

 Eldata 

 Tidsåtgång 

 Hyror 
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Tabell 1. Exempel på hur en maskinplan kan se ut [9]. 

 

 

Vid köp av egna maskiner och verktyg är en maskinplan viktig 

för att företaget inte ska behöva köpa för många exemplar av 

varje maskin. När byggentreprenören har flera 

byggarbetsplatser, är det ett bra sätt att stämma av dessa mot 

varandra. Detta för att maximera användningen av verktygen, 

och på så sätt inte ha för många onyttjade maskiner på lager. 

Planeras användningen av verktyg i förväg, kan även 

transporter minimeras. 

3.2.4 Avskrivning 

Vid inköp av inventarier kan en utgift delas upp på flera år, 

vilket kan vara fördelaktigt vid stora inköp. Inköpskostnaden 

fördelas som en årlig kostnad över ett visst antal år, med 

hänsyn till omsättningen. Avskrivning sker oftast på 3-5 år. 

Inventarier som har längre livslängd skrivs av på samma tid 

som de beräknas vara brukbara [6]. Inventarier som har låg 

kostnad skrivs av direkt. 

 

Avskrivning är även ett sätt för att visa hur stor del av en 

inventaries värde som har förbrukats [3]. 

 

  

MASKINPLAN 

Benämning

/typ 

Littera  Mask

in 

dagar 

Ansl 

effekt 

kw 

Hyra

/dag 

Summa 

hyror 

Anmärk

ning 
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3.3 Miljöaspekten 

Hänsyn till miljön kan tas på flera självklara sätt, vilket även är 

bra för företagets ekonomi. En stor miljöbov i 

byggproduktionen är transporter. Dessa kan minimeras enormt 

genom att välja en lagerplats som är så central som möjligt. 

Eftersom det även är dyrt att transportera, kan det på det viset 

sparas mycket pengar. Dock är ”centralt läge” ett relativt 

begrepp, eftersom arbetsplatserna hela tiden flyttas. Ett 

problem med att flytta närmare staden är den ökande hyran. I 

nuläget befinner sig lagret lite utanför Umeå, där hyran för 

3000 m2 kostar 22 000 kr/år. Vid flytt närmare Umeå stiger 

hyran drastiskt.  

Vid anskaffning av maskiner är det viktigt att ta hänsyn till 

strömförbrukningen [9]. Den ska även anges i maskinplanen. 

Vid anskaffning av bränslemotordrivna maskiner är det bra att 

välja bränslesnåla alternativ. Det är inte bara miljövänligare, 

utan kan även bidra till en bättre ekonomisk hållbarhet i 

längden. Val av bättre maskiner förlänger livslängden, vilket 

medför att verktyget måste ersättas mindre frekvent.  

 

För att minska miljöpåverkan minimeras kvantiteten av 

inventarier som köps in. Detta genom att synkronisera 

användandet av maskiner och verktyg mellan byggena med 

hjälp av maskinplaner. Planeras användningen av maskiner, 

kan de beställas i god tid och levereras till arbetsplatsen, när 

Jetpak kör sin dagliga runda. På så sätt minimeras extra 

körningar. En till åtgärd är val av maskiner.  

 

I bilaga 1 visas de artikelnummer av inventarierna som valdes 

hos Ahlsell. När det finns flera artiklar att välja på väljs sällan 

den billigaste. Detta för att undvika verktyg av dålig kvalité, 

som måste ersättas innan livslängdens slut. Vid val av 

batteridrivet verktyg väljs en eller två serier, som använder 

samma batterier. På så sätt undviks batterier som blir 

överflödiga så fort handverktyget går sönder. En till fördel är 

att färre batterier och laddare behövs ute på 

byggarbetsplatserna. 

 

3.4 Allmänna inverkande faktorer 

Priset som betalas för de nya maskinerna är inte den enda 

faktorn som spelar in i kostnaden. I detta kapitel behandlas 

sådant som bör beaktas vid anskaffning av eget verktyg. 
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3.4.1 Transport 

Inventarier måste levereras till byggarbetsplatsen, oavsett om 

företaget hyr eller köper dem. Vid hyrning ingår en utkörning 

om dagen, varje morgon vid samma tidpunkt. Behövs det fler 

leveranser, måste arbetsledaren ringa Jetpak, som hämtar 

maskinen av LE maskin. Dessa tillkommande 

leveranskostnader inkluderas inte i beräkningarna, då de 

uppkommer vid både köp och inhyrning. De transporter som 

däremot ska beräknas, är LE maskins runda varje morgon, som 

då måste utföras av Jetpak.  

 

Större transporter med hjälp av traktorer genomförs ungefär 

varannan vecka. Dock äger Rekab inga egna traktorer, och 

använder de sig därför av Moonshine AB när behovet 

uppkommer.  

 

För en traktortimme betalar Rekab 670 kr [1]. Dessa transporter 

tar ungefär 1,5 timme, därför beräknas det 2 timmar per 

transport. Det antas 226 byggdagar om året, vilket är 45 

relevanta veckor. Sker transporterna varannan vecka resulterar 

det i ca 23 transporter under ett år, med marginal. 23 

transporter som varar 2 timmar var och kostar 670 kr/timme 

blir: 

 

23 ∗ 2 ∗ 670 = 30820 kr 

 

För de dagliga transporterna med Jetpaks budbil används 

Jetpaks prislistor. Vid ekonomibud mellan 11 och 20 km kostar 

Jetpak 105,6 kr enligt avtalet med Rekab. Genomförs 

transporten varje byggdag, alltså 226 dagar om året, blir 

kostnaden: 

 

226 ∗ 105,6 = 23865 kr 

 

Den sammanlagda ökningen av transportkostnader blir alltså: 

 

30820 + 23865 = 54685 kr 

 

Transport är också en faktor som är svår att beräkna för varje 

enskild maskin. Därför adderas den till lagringskostnaden, och 

tas hänsyn till i resultatet. 
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3.4.2 Annuitet 

För att finansiera maskinköp måste Rekab låna pengar av 

diverse investerare, så som banker och aktieägare. Annuitetslån 

är ett sätt att låna pengar på, som innebär att avbetalningen 

delas upp på en viss tidperiod, rimligtvis föremålets livslängd. 

Annuitetslån består av 2 delar: avbetalningen av själva lånet 

(amortering), och annuitetsräntan [12]. Själva räntan beror på 

företagets investerare, och för denna studie antas en procentsats 

på 5% [1]. 

 

Procentsatserna finns att läsa av från tabeller [13], då de 

varierar beroende på maskinens livslängd. 

3.4.3 Byggdagar 

Hyran beräknas vanligtvis på byggdagar, det vill säga att det 

inte kostnar något att hyra maskiner över helgen. Det finns 

dock undantag för inventarier som alltid används. Exempel på 

dessa är pumpar och byggfläktar. Byggdagar kallas de dagarna 

i byggbranschen då det aktivt arbetas. För att räkna ut det 

genomsnittliga antalet byggdagar på ett år, ska det kollas på 

arbetsdagarna. Sedan subtraheras byggsemestern, som enligt 

lag är minst 25 semesterdagar [7]. När det genomsnittliga 

antalet arbetsdagar per år blir 251 [8], och byggsemestern är 25 

arbetsdagar, blir antalet byggdagar 226. Detta gäller normalår. 

 

3.4.4 Hyra 

När en person/ett företag behöver ett föremål eller en plats som 

till exempel en lägenhet, men inte vill köpa det, är ett alternativ 

att hyra. Det innebär att objektet lånas temporärt, i utbyte mot 

pengar. Det är vanligt för privatpersoner och företag att hyra, 

när objektet inte ska användas tillräckligt länge för att det ska 

vara lönsamt att köpa. En till anledning kan vara att hyraren 

inte vill binda upp kapital, för att inte förlora sin likviditet [3]. 

Vid hyrning blir kostnaden mycket mer översiktlig än vid köp, 

då allt som sker i bakgrunden ingår i hyrpriset.  

 

Många företag specialiserar sig i uthyrning av olika produkter. 

Där har varje hyresobjekt ett pris per dag eller månad, samt 

ibland grundhyra. Vid hyrning hos LE maskin ingår delvis 

frakten till arbetsplatsen, service, lagring, försäkring vid olycka 

eller andra oförhärsedda händelser och ett antal rabatter för 

avtalskunder. 

 



11 

 

Vid hyrning av verktyg ingår lagring i priset, då LE maskin tar 

hand om det. Köps egna maskiner, tar entreprenören över 

ansvaret. Rekab äger redan en del verktyg och maskiner, som 

köps under olika projekt. Dessa står på en lagerplats i Stöcksjö, 

strax utanför Umeå [1]. De faktorer som ingår i totalkostnaden 

vid köp av inventarier är hyran för tomten, samt lagrets läge, då 

redskapen måste transporteras därifrån till byggarbetsplatsen. 

Därför är det viktigt att ha ett centralt lager, för att få så kort 

sträcka från alla byggarbetsplatser till lagret som möjligt. 

 

Rekab är dock nöjda med läget, och att flytta lagret är inget 

alternativ. Tomtens storlek är 3 000 m2, och är tillräckligt stor 

för syftet. Hyran som betalas varje år är 22 000 kr. Där 

tillkommer 6 000 kr för snöskottning varje år, och ungefär 

12 000 kr för underhåll. Den sammanlagda kostnaden blir: 

 

22000 + 6000 + 12000 = 40000 𝑘𝑟 

 

Att beräkna lagringskostnaden till varje enskild maskin är svårt. 

Det beror på vilka lagringsmöjligheter som finns. Hur stora 

hyllorna är, hur platseffektivt verktygen staplas, hur många 

maskiner som står på tomten m.m. Därför räknas i detta arbete 

inte hyran in i det individuella priset för varje maskin, utan den 

tas upp som extrakostnad som ska beaktas separat. 

3.4.5 Service och underhåll 

I denna kostnad ingår allt från rengöring, besiktning och 

reparationer till byte av förbrukningsvaror samt skrotning av 

gamla maskiner. Service kan genomföras av olika 

serviceföretag, men Rekabs mål är att utföra det mesta själva. I 

nuläget utförs all service av LE maskin, oavsett om det handlar 

om hyrda eller köpta maskiner. När behovet av reparation 

uppstår, lämnar den ansvarige arbetsledaren in maskinen till LE 

maskin med en följesedel där bland annat problemet beskrivs. 

 

Vid maskinhyrning ingår service. Visst underhåll såsom 

rengöring måste dock betalas extra för. Servicekostnaden är 

olika från maskin till maskin, och för de flesta verktyg finns 

ingen sparad data på. Därför beskrivs hur serviceintensivt varje 

verktyg är, och vilken service kom krävs. Vid maskinköp utför 

snickare all enklare service som rengöring av maskiner, och vid 

maskinhaveri lämnas maskinen till LE maskin. 
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Nedan följer ett antal exempel på servicekostnader: 

 

Då Rekab vill utföra det mesta själva tillkommer en 

snickarkostnad av 480 kr i timmen [1]. Utöver det ingår 

administration i servicekostnaden. Att beräkna den individuella 

administrationskostnaden för varje maskin är omöjligt, men 

eftersom målet med rapporten är att beräkna kostnaden för 

maskiner överlag, är det rimligt att använda ett schablonvärde. 

Rekab räknar 4% administrationskostnad på allt de gör. 

 

Att skrota elektronik på Allmiljö i Umeå kostar upp till  

8 kr/kilo, beroende på kvantiteten. I Rekabs fall är det därför 

lämpligast att spara trasiga maskiner, och köra samkörnignar en 

till två gånger om året. Transporten dit sköts av Jetpak, som tar 

105,6 kr för en körning mellan 10 och 20 kilometer, och där 

antas det att en sådan bil kan ta 50 kilo elektronikskrot. Alltså 

kostar ett kilo elektronik som ska skrotas: 

 

8 +
105,6

50
= 10,112 𝑘𝑟. 

 

Övrigt avfall kastas i byggcontainer som står på 

byggarbetsplatserna. 

 

Fallskyddssele: Fallskyddsselen måste besiktas årligen. Då är 

det väldigt noga att de är intakt, de får till exempel inte skrivas 

på. På www.fallskydd.com kostar en besiktning 170 kr. Vid 

reparationer är det på grund av det billiga inköpspriset oftast 

billigare att köpa en ny sele, därav den korta livslängen.  

 

Besikningen sker årligen, och därför multipliceras kostnaden 

med 3, med hänsyn till den 3-åriga livslängden [11]. Då blir 

servicekostnaden alltså 510 kr. För att räkna ut 

administrationskostnaden för betalningar och inlämning till 

besiktning används grundpriset 1256,93 kr, och multipliceras 

med 0,04. Då blir administrationskostnaden 50,3 kr. Därför  

blir den sammanlagda servicekostnaden 560,3 kr. 

 

Armeringsklipp: Armeringsklipp är ett verktyg som kräver 

mycket reparationer. De går ofta sönder och antas därför ha en 

livslängd på 3 år. Då betalas enligt LE maskin en genomsnittlig 

reparationskostnad på 5000-6000 kr fördelat på hela 

livslängden. Armeringsklipp behöver ingen rengöring eller 

http://www.fallskydd.com/
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liknande. Administrationskostnaden beräknas genom att 

multiplicera köppriset 18374,2 kr med 0,04.  

 

18374,2 ∗ 0,04 = 735 𝑘𝑟. 

Skrotningskostnaden är 10,112 kr/kg, och armeringsklipp väger 

strax under 8 kg. Då blir alltså skrotningskostnaden  

 

10,112 ∗ 8 = 80,896 𝑘𝑟. 

 

Den sammanlagda servicekostnaden blir alltså  

 

735 + 5500 + 80,896 = 6324,896 𝑘𝑟. 

 

Våtdammsugare: Kräver mycket rengöring. Efter varje 

användning måste den tömmas på smuts och vatten. Hos Rekab 

ska snickarna utföra detta jobb efter användning. Eftersom LE 

maskin fakturerar rengöring separat, tillkommer ingen extra 

kostnad för det. Våtdammsugare behöver så gott som aldrig 

repareras, och när den väl går sönder är det oftast mer 

ekonomiskt försvarbart att ersätta den. Denna faktor är alltså 

inräknad i livslängden. Våtdammsugaren kostar ny 17 072 kr. 

Det innebär alltså en administrationskostnad av 683 kr. Vid 

antagande att dammsugaren väger 7 kg, blir 

skrotningskostnaden 70,784 kr. Den sammanlagda 

servicekostnaden blir då 753,784 kr. 

 

Arbetsbelysning: Glödlamporna går ofta sönder eller målas på, 

och måste då bytas. Vid målning kan en plastpåse hängas över 

glödlampan för att hålla färgen borta. Byte av glödlampa är en 

service som också utförs av snickare. Glödlampan måste i snitt 

bytas 2 gånger om året, vilket skapar en kostnad av 461 kr över 

hela livslängden [2]. Då snickare utför det arbetet, tillkommer 

ungefär en timmes arbete fördelat på hela livslängden, dvs 480 

kr. För att räkna ut administrationskostnaden adderas 

glödlamporna med  lampkostnaden:  

 

461 + 484 = 1045 𝑘𝑟. 

 

Då blir administrationskostnaden 

 

1045 ∗ 0,04 = 41,8 𝑘𝑟. 
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Antas att arbetsbelysningen väger 1 kg så tillkommer 10,112 kr 

för skrotning. Hela servicekostnaden blir alltså  

 

41,8 + 480 + 461 + 10,112 = 993,112 𝑘𝑟. 

 

Avfallsvagn: inte mycket service. Avfallsvagnar kan 

deformeras vid användning, men är lätta att böja tillbaka. 

Däremot är det vanligt att hjul går sönder, som då måste 

ersättas. På Ahlsells hemsida kostar ett reservhjul 896 kr, och 

hjulen måste bytas ungefär en gång under vagnens livstid. Då 

blir kostnaden alltså 1792 kr exklusive personalkostnad, och 

bytet beräknas ta en halvtimme. Administrationskostnaden 

beräknas på hjul och vagn, dvs.  

 

(1792 + 7325) ∗ 0,04 = 365 𝑘𝑟. 

 

Då blir hela servicekostnaden för avfallsvagnen 

 

365 + 1792 + 240 = 2397 𝑘𝑟. 

3.4.6 Försäkring 

Vid hyrning av maskiner och verktyg hos LE maskin ingår 

försäkring med liten självrisk. Försäkringen gäller vid 

oförutsägbara händelser som stöld, brand, vattenskador samt 

maskinhaveri [10], och erbjuds av Trygg-Hansa. Vid hyrning 

betalas 5% av priset för försäkringen. Självrisken ligger på 

4 000 kr. 

 

Rekab har en försäkring som täcker ungefär samma risker. Den 

är dock lite större, dvs att den även innefattar hela byggnader. 

Därför är även självrisken högre och ligger på 44 000kr. 

Eftersom en extra försäkring skulle behöva anmälas på varje 

individuell maskin, väljer Rekab att fortsätta använda den 

befintliga försäkringen från Trygg-Hansa. 

 

Nackdelen är då den höga självrisken, som gör att det i stort 

sätt inte är värt att använda försäkringen om endast mindre 

olyckor inträffar. Å andra sidan händer det enligt Rekab sällan 

någon olycka som är lönsamt att ta ut försäkringsersättning för. 

Att inte ha en extra försäkring är en besparing, som gör det lite 

billigare att anskaffa egna maskiner. 

  



15 

 

 

3.4.7 Livslängd 

Med livslängd avses den tid innan investeringen måste ersättas. 

Det finns även en ekonomisk livslängd, som beskriver den tid 

som en investering är ekonomiskt lönsam för företaget. Olika 

maskiner har olika livslängder, dvs att de håller olika länge 

innan de måste ersättas. För att kunna dela upp kostnaden per 

år, är det därför en viktig faktor att ta hänsyn till. 

 

Det är viktigt att den ekonomiska livslängden uppskattas vara 

lika lång som den faktiska livslängden. I de flesta fall, framför 

allt vid mindre investeringar, är livslängden inte längre än 5 år. 

LE maskin utgår ifrån de livslängder som de själva har kommit 

fram till för varje produkt. Därför är det rimligt att använda 

samma livslängder för att räkna ut årskostnaden vid köp av 

maskiner. 

 

Datan som används i studien är en uppskattning av LE maskin, 

som erhölls under en intervju med en av LE maskins ägare 

[11]. 

 

3.5 Påverkan på balans- och resultaträkning 

Resultaträkning kallas en sammanställning av alla intäkter och 

kostnader för en viss period. Genom att subtrahera kostnaderna 

från intäkterna kan företagets vinster utläsas. Eftersom 

kostnader definieras som periodiserade utgifter [13], redovisas 

de i resultaträkningen på samma sätt som hyreskostnaden. 

Maskiner skapar inga direkta intäkter, oavsett hyra eller köp. 

Därmed påverkas inte resultaträkningen på något annat sätt än 

genom kostnadsskillnaden mellan maskinköp och -hyrning.  

 

I balansräkningen ställs tillgångar mot skulder [14]. Där räknas 

maskinerna som tillgångar, och investeringen är skulden. Dessa 

två faktorer ska alltid vara lika stora, eftersom skulden ska 

sjunka lika mycket varje år som maskinernas värde. 

 

3.6 Åtgärder vid maskinhaveri 

Maskinhaveri kan ha stora konsekvenser på byggarbetsplatsen. 

Måste arbetet stoppas på grund av trasiga verktyg kan det ha 

dyra konsekvenser, då tidplanen kan påverkas. Självklart kan 

då maskinen repareras, men till dess måste den ersättas. Händer 
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detta vid hyrda maskiner, kan maskinuthytningen kontaktas 

som oftast kan ersätta det trasiga objektet. Vid maskinköp ska 

det fungera likadant. Därför är det viktigt att ha lite maskiner på 

lager, i rimlig utsträckning. Finns ingen reservmaskin finns 

möjlighet att hyra in en ersättningsmaskin. För att undvika detta 

scenario kan dock maskinplanen användas, där extra exemplar 

finns tillgängliga vid viktiga moment. Ett exempel på arbeten 

där detta tillämpas är gjutningar, där flera vibratorstavar alltid 

finns på plats. 
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4. Metod 

Här redovisas metodvalet för studien, och  hur den har 

genomförts. 

 

3.1 Metodval 

Metoden som används är en förklarande fallstudie. Det betyder 

i praktiken att två fall jämförs och skillnaderna diskuteras. Data 

samlas framför allt in genom litteraturstudier, intervjuer och 

interna dokument som ägs av Rekab. Likheter och olikheter 

undersöks genom att ta fram så mycket data om ämnet som 

möjligt, och sedan formatera datan så att de två fallen går att 

jämföra. Ett exempel på detta är att hyrpriset redovisas i kronor 

per dag, medan köppriset är i kronor, och service samt hyra är 

kronor per år. För att kunna jämföra de två fallen behöver 

köppriset räknas om till kronor per dag. 

 

3.2 Hyrmaskiner 

För hyrmaskiner var endast LE maskins priser relevanta för 

studien. Dessa  erhölls genom fakturainsamling, genom Rekabs 

system. Denna metod var den mest pålitliga, och det enda 

alternativet för att få fram den faktiska kostnaden. 

 

3.3 Köpta maskiner 

Även här har en del information erhållits genom Rekabs 

system, som till exempel avtal med sammarbetspartners och 

Rekabs priser hos leverantörer. Vissa produkter fanns dock inte 

hos standardleverantörerna, och vid dessa fall genomfördes 

telefonintervjuer hos tillverkaren. 

 

För att undersöka inverkande faktorer användes bland annat 

olika hemsidor. Dessutom fanns även mycket information i 

tidigare kursböcker. 

 

3.3.1 Intervjuer 

Vid behov har intervjuer utförts. Dessa genomfördes 

framförallt via telefon, men vissa var även på plats. De 

intervjuade var alla kvalificerad personal inom området för 

studien. Därför kvalificeras metoden som en kvalitativ metod. 
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5. Resultat 

Resultatet delas upp i två delar. Eftersom det finns faktorer som 

inte är direkt beroende av antalet inventarier, tas de för sig och 

räknas som kostnad per år. Resten sammanfattas i tabellform, 

och beräknas individuellt för varje maskin. 

5.1 Kostnaden för varje maskin 

I tabell 2 redovisas maskinerna, verktygen och andra tillbehör 

som undersökts. I kolumn 1 betecknas objektet, med samma 

beskrivning som står på fakturorna som Rekab får av LE 

maskin. I kolumn 2 står priset per byggdag. 

Hyrespriset/byggdag är inte samma pris som redovisas på 

fakturorna som Rekab får av LE maskin. Efter lite beräkningar 

märks snart att dessa priser inte stämmer, utan att Rekab får 

ytterligare rabatter av LE maskin. Därför är hyrpriset i tabellen 

resultatet av det faktiska hyrpriset delat på antal hyrdagar. Då 

blir resultatet nästan alltid det angivna hyrpriset på fakturan 

dividerat med 2. 

 

I tredje kolumnen står köppriset för det aktuella objektet. Då 

togs priserna direkt från Ahlsells hemsida, med Rekabs 

företagsrabatter. Objekten som köps av Ahlsell är sällan exakt 

samma som LE maskin hyr ut. Det beror dels på Ahlsells 

utbud, men när det gäller batteridrivna maskiner är det 

rimligare att hålla sig till en och samma serie, för att ha 

batterier som passar alla maskiner. Däremot väljs alltid 

maskiner som är ungefär i samma pris- och kvalitetsklass. 

 

Vid batteridrivna maskiner väljs helst maskiner med minst ett 

batteri. Har maskinen inget sådant, köps ett batteri till. I sådant 

fall adderas priserna och båda artikelnummer bifogas. Vissa 

maskiner har två batterier. I tabellen som bifogats som bilaga 1 

står exakta artikelnumret av artiklarna hos Ahlsell. 

När det inte finns en liknande maskin, väljs antingen den 

nästbättre, eller när det anses rimligare, den maskinen som 

kommer närmast med hänsyn till kvalitet och pris. Den fjärde 

kolumnen tar upp samma information, men där ingår 

avkastningen som hänsyn måste tas till. 

 

I sjätte kolumnen sammanfattas priserna per byggdag, som 

beräknats genom att dividera priset från kolumn 3 genom 226 

byggdagar/år, och sedan multiplicera med livslängden. 
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Livslängden är en uppskattning av LE maskin, som har erhållits 

i en intervju med ägaren och försäljaren Erik Stenmark [11]. 

 

Sista kolumnen redovisar servicekostnaden för vissa berörda 

maskiner, se 2.13.3. 

 

Tabell 2. Hyreskostnaden jämförs med köppriset nedräknat till 

pris/byggdag. 

 
 

Verktyg Hyra kr/dag Köppris inkl annuitet Livslängd år Kostnad/byggdag kostnad inkl service

Elverk 615 25 500kr 28 115kr 2 83kr

Bultpistol m magasin 63 4 763kr 6 079kr 5 7kr

Huvudcentral 125A 40 44 460,00kr 56 745kr 5 67kr

Värmefläkt 2kWA 9 669,30kr 775kr 3 2kr

Värmefläkt 5-10 KW 11 2 176,68kr 2 778kr 5 3kr

Avfallsvagn 300/500l 19 7 325kr 8 480kr 3 17kr 21kr

Pump dränkbar 10l/s 37,5 3 773kr 4 368kr 3 9kr

Pump dränkbar 5l/s 66 3 773kr 4 368kr 3 9kr

Undercentral 16A 8,5 823,53kr 953kr 3 2kr

Skarvkabel 16A 25m 6 181,39kr 210kr 3 0kr

Undercentral 32A 16 1 057,30kr 1 224kr 3 2kr

Skarvkabel 32A 25m 9 181,39kr 210kr 3 0kr

Undercentral 63A 22 11 298,56kr 13 080kr 3 26kr

Skarvkabel 63A 25m 26,5 181,39kr 210kr 3 0kr

Armeringsklipp nät 123,5 18 374,20kr 21 271kr 3 42kr 54kr

Bocknyckel 12-16mm 8 1 842,90kr 2 352kr 5 3kr

Najomat 20-39mm 105 23 647kr 27 376kr 3 54kr

Sloda aluminium 1m 22 2 090kr 2 668kr 5 3kr

Slipstål m skaft 22 1 413,50kr 1 804kr 5 2kr

Våtsugare 230V 79 17 072kr 21 789kr 5 26kr 27kr

Borrskruvdragare 17 3 546,50kr 4 106kr 3 8kr

Borrmaskin 220V 17 2 433,73kr 3 964kr 10 2kr

Vinkelslip 22 1 636,15kr 1 718kr 1 10kr

Handcirkelsåg 240V 16 1 746kr 2 228kr 5 3kr

Fallskyddssele 30 1 256,93kr 1 455kr 3 3kr 3,96kr

Ställning H180 22 5 989,75kr 7 645kr 5 9kr

Räckesstolpe 0,525 213,30kr 272kr 5 0kr

Räckesnät 4,5 767kr 979kr 5 1kr

Multifot 0,46 137,80kr 176kr 5 0kr

Skruvdragare slående 22 2 736kr 3 167kr 3 6kr

Borrhammare 18V 50 3 499,28kr 4 051kr 3 8kr

Krysslaser 66 2 614kr 3 026kr 3 6kr

Industridammsugare 49 12 950kr 14 992kr 3 29kr

Automatskruvdr. 18V 35,5 5 816,36kr 6 733kr 3 13kr

Automatskruvdragare 22 2 706,30kr 3 133kr 3 6kr

Spikpistol 18V 45 9 205,20kr 10 657kr 3 21kr

Sticksåg 18V 26,5 5 690kr 6 916kr 4 10kr

Mutterdragare 12-36V 35 3 695,00kr 4 278kr 3 8kr

Tvångsblandare 90L 70 22 903,45kr 25 252kr 2 74kr

Olles skärbord 19,5 6 517,75kr 8 319kr 5 10kr

Gipsbock 650mm 1,5 547,08kr 698kr 5 1kr

Blandarmaskin 33 1 741,15kr 1 920kr 2 6kr

Kap/geringsåg 38 3 007kr 3 481kr 3 7kr

Bord till såg 11 960,30kr 1 167kr 4 2kr

Arbetsbelysning 2,5 484kr 560kr 3 1kr 3kr

Stativ för lampa 2,5 346,29kr 442kr 5 1kr

Strålkastare 17 1 454,03kr 1 856kr 5 2kr

Bilningshammare 25J 81,50kr 10 529,35kr 12 190kr 3 24kr

Kompressor 120-300L 77 7 008,25kr 8 113kr 3 16kr

Spikpistol tryck 44 4 920kr 5 696kr 3 11kr

Tigersåg 220V 34 1 990kr 2 194kr 1 13kr

Combisave multitving 1,5 532,27kr 679kr 5 1kr

Ankarspikpistol 28 8 148kr 9 433kr 3 19kr



20 

 

Skillnaden mellan hyr- och köppris är individuell för varje 

inventarie. Men målet var inte att undersöka varje objekt 

individuellt, därför har ett medelvärde beräknats. För att 

komma fram till medelvärdet för hyrning av maskiner per 

byggdag, har summan av den andra kolumnen dividerats 

genom antalet inventarier. Då bev resultatet 42,44 kr. När 

samma beräkning genomfördes med köpta maskiner, dvs 

kolumn 5, blev resultatet 11 kr. Köppriset blev alltså 26% av 

hyrpriset. 

 

Servicen har dock inte tagits hänsyn till i den beräkningen, och 

redovisas enskilt i bilaga 1. Det finns ingen officiell statistik för 

servicekostnaden, men är en viktig faktor att ta hänsyn till. 

Därför har Erik Stenmark listat upp vilken slags service varje 

individuell inventarie behöver, hur stor risken är att 

inventarierna tappas bort eller modifieras av snickare, och hur 

reparationsintensiva de olika objekten är [11]. 

5.2 Övriga faktorer 
 

Tabell 3. Årliga kostnader som inte är direkt beroende av antalet 

inventarier. 

Faktor Uträkning Summa 

Hyra 22 000+18 000 40 000kr/år 

Transport 23 865+30 820 54 685kr/år 

Total  94 685kr/år 

 

Kostnaden som redovisas i tabell 3 är kostnader som inte är 

direkt beroende av antalet inventarier, och därför separeras från 

kostnaden för varje maskin. Det som visas i tabellen är en 

visualisering av uträkningarna som genomförts tidigare i 

rapporten. Längst ner till höger visas den sammanlagda 

summan av dessa kostnader. 

 

Rekab innehar en försäkring idag, som även användes i denna 

studie. Försäkringen täcker stöld, maskinhaveri och andra 

olyckor. Enda större skillnaden i jämförelse med LE maskins 

försäkring är självrisken, som är 44 000 kr istället för 4 000 kr. 

Det innebär att i stort sätt alla riskfaktorer som kan inträffa för 

enskilda maskiner är på Rekabs risk, eftersom de inte överstiger 

självrisken. 
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6. Diskussion 

Detta arbete är det första som har genomförts i detta fält, med 

denna frågeställning. Eftersom studien är en fallstudie för 

Rekab i Umeå, är det inte heller rimligt att jämföra resultatet 

med någon annan studie för ett annat företag. Andra 

uthyrningar och köppriser kan visa ett annat resultat. Däremot 

skulle det vara intressant att jämföra olika tillvägagångssätt. 

 

Resultatet skulle inte se exakt likadant ut om fler 

maskinuthyrningar hade undersökts, samt om olika försäljare 

hade jämförts för att komma fram till det billigaste priset. Men 

eftersom Rekab inte vill byta leverantörer, valdes att inte 

undersöka fler företag. Rekab vill inte heller flytta sitt lager till 

ett mer centralt läge. Dels eftersom ett läge närmare staden har 

högre hyra, men även eftersom den nuvarande tomten fungerar 

bra för ändamålet. Då påverkas dock transportsträckor, som för 

de flesta byggena är längre, och därför troligen kostar mer. Å 

andra sidan är ett centralt läge ett relativt begrepp för 

byggentreprenörer, då arbetsplatserna hela tiden flyttas. 

Transporterna påverkar även miljön, som har tagits upp i 

kapitel 3.11. Miljöfaktorn är dock inte något som Rekab gav i 

uppdrag att undersöka. 

 

Vid val av inventarier som köps hos Ahlsell kunde inte alltid 

samma objekt som LE maskin hyr ut väljas. Detta på grund av 

att leverantörernas sortiment skiljer sig åt. För att detta inte ska 

påverka resultatet i för stor grad, har maskiner i liknande 

kvalitets- och prisklass valts. När inte detta var möjligt valdes 

ofta det nästdyrare alternativet. En till faktor som att ha i 

baktanke är valet av miljövänligare maskiner, vilket ofta 

påverkar priset negativt. Påverkan på resultatet är därför något 

negativ för köpta maskiner, men det kan i vissa fall löna sig då 

kvalitén och livslängden för dyrare alternativ ofta är bättre. 

 

Maskiner kan bli omoderna. Det är dock en faktor som inte 

iakttogs, då det inte är ett vanligt problem. 

 

Försäkring är en osäker faktor, eftersom Rekabs nuvanande 

försäkring inte är optimal för ändamålet. Detta kan lösas genom 

att teckna en ny försäkring för maskinerna. Då måste dock 

varje maskin försäkras individuellt. Rekab vill inte teckna 

ytterliggare en försäkring, vilket medför att denna faktor blir 
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irrelevant. Att använda den befintliga försäkringen har valts på 

grund av att risken för stöld m.m. inte är speciellt hög. Enligt 

Andreas Nilsson är stöld på bygget inte ett vanligt problem, och 

därmed ingenting som försvarar dyra försäkriningar. För 

maskinhaveri finns till viss del garantier. Övriga skador som 

understiger självrisken får Rekab betala själv. 

 

Servicekostnad finns i nuläget ingen statistik på. Resultatet 

hade blivit mer exakt om alla kostnader hade kunnat summeras. 

Att undersöka servicekostnaden för alla inventarier som 

undersökts hade blivit alldeles för tidskrävande. I Bilaga 1 

finns dock en lista med service som behöver genomföras för 

varje inventarie. Dessutom har 5 inventarier undersökts 

närmare för att beräkna en kostnad för service. Ett förslag till 

vidare studier är att fortsätta dessa beräkningar för resterande 

inventarier. 

 

Inventarier används inte alltid. Eftersom verktyg inte hyrs året 

runt, är det en faktor att ta hänsyn till vid maskinköp. Rimligast 

var då att välja en procentsats, som beskriver verktygets 

användningsgrad. Då ansåg Andreas Nilsson att 75% är en 

rimlig siffra, vilket betyder att verktyget används 75% av tiden, 

och ligger i lagret 25% av tiden. Denna siffra användes för att 

ta reda på antalet byggdagar som verktyget används på ett år. 

Siffran är en kvalificerad gissning av någon som har jobbat i 

produktionen i ett antal år. Dock bör den inte anses som en 

exakt siffra som stämmer exakt för varje inventarie. Den kan 

styras genom kvantiteten av varje inventarie som köps. 

 

Lokalhyra är en självklar del av kostnaden vid köp av egna 

inventarier. I Rekabs fall finns idag en tomt med ett antal 

containrar på plats, som kan användas för att lagra inventarier. 

Ingenting behöver ändras och hyran betalas redan, oavsett om 

inventarier hyrs eller köps. Därför kan det ifrågesättas om 

44 000kr per år borde ingå i kalkylen, se tabell 3. 

 

Tyvärr är det inte möjligt att räkna alla kostnader individuellt 

per maskin. Detta på grund av att kostnader som hyra och 

transport inte är direkt beroende av kvantiteten av inventarier. 

Resultatet delas därför upp i 2 delar: kostnaden per inventarie, 

och generell kostnad. Då blir resultatet inte lika tydligt, och är 

beroende av kvantiteten av inventarier. Som förslag till vidare 

studier ges därför att undersöka hur mycket- samt vilka 
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inventarier Rekab behöver, och utifrån det bestämma 

lönsamheten med maskininköp. 

 

Denna studie undersöker bara de ekonomiska aspekterna med 

maskininköp. Rekab har redan en bra bild av hur själva 

systemet skulle fungera. Några tankar uppstår dock kring 

personalen. Service som utförs på maskinerna tar upp extra tid, 

vilket påverkar tidplanen. Därför måste antalet arbetare ökas, 

om inte tidplanen ska behöva ändras. Förlängd produktionstid 

kostar pengar. Räknas den inte in från början kan vite måsta 

betalas till beställaren, maskiner måste vara på plats längre och 

arbeten som inte är lika smidiga att utföras på vintern kan 

hamna fel i tidplanen. Då kan kostsamma åtgärder på grund av 

till exempel väder måsta utföras för att kunna genomföra 

arbetsmomentet. 

6.1 Varför Rekab fortfarande hyr utrustning 

Denna studie, med de förutsättningar som erhölls, visar att det 

är ekonomiskt fördelaktigt för Rekab att köpa utrustning. Trots 

den stora kostnadsskillnaden fortsätter dock Rekab att hyra 

utrustning. Nedan följer en diskussion om möjliga faktorer som 

inte kunnat beräknas i min analys och som kan vara bidragande 

faktorer till att Rekab inte överger sin hyrpolicy. 

 

Rekab vill inte anställa personal som specialiserar sig i 

hanteringen av inventarier. Istället ska allting skötas av 

arbetsledare och snickare. I praktiken kommer detta att leda till 

maskiner som ligger på byggarbetsplatserna, och trasiga 

inventarier som ligger i lagret. När dessa sedan ska användas på 

nästa arbetsplats kan det leda till att maskinerna måste hyras i 

alla fall. För att inte inventarier ska ligga på arbetsplatserna 

längre än de används behövs ett avancerat datasystem, som är 

väldigt kostsamt att ta fram och underhålla. Detta är ett förslag 

till vidare studier. Kostnaden höjs rejält om hänsyn tas till dessa 

faktorer. Antas att en anställd är räcker till för skötande av 

inventarierna, och att den personen tjänar 25 000 kr/månad, 

kostar detta företaget 505 000 kr/år [15]. Sedan är det lämpligt 

med tjänstebil, då inventarier ligger på de olika projekten.  

 

En vanlig lösning för dessa organisatoriska problem är interna 

maskinuthyrningar, som fungerar som dotterbolag till 

byggentreprenören. Till exempel har Peab köpt upp 

Lambertssons och Cramo, Skanska äger Skanska Maskin och 

OF äger OF Maskin. På så vis kan kostnaden fortfarande 



24 

 

debiteras från varje enskilt projekt, men pengarna stannar ändå 

i företaget. En till fördel med detta koncept är att 

projektorganisationen inte belastas med fler uppgifter utöver 

själv produktionen. Det är enkelt för arbetsledningen att 

kontakta hyrbolaget, som levererar maskinerna till 

arbetsplatsen, och som ansvarar för att dessa ska fungera.  

 

En till punkt är försäkring. Att inte försäkra alla fall dyra och 

känsliga inventarier är riskabelt. Kostnaden för försäkring är 

hos LE maskin 5% av hyrpriset [10]. Utförs en ny studie med 

ett system som tar hänsyn till alla dessa faktorer som underlag, 

kommer inköp av egna inventarier vara betydligt dyrare. 
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7. Slutsats 

Utifrån resultatet är det svårt att ge ett exakt svar på hur stor 

kostnadsskillnaden är mellan hyrning och köp av egna 

inventarier. På grund av den stora skillnaden mellan 

inventariers individuella pris och hyrpriset, drar dock 

hyreskostnaden snabbt iväg vid ett större antal inventarier. Men 

eftersom inköpskostnaden bara är ungefär en fjärdedel så hög 

som hyrkostnaden, jämnas den generella kostnaden snabbt ut. 

För att få ett exakt resultat är därför ett förslag att undersöka 

Rekabs behov av inventarier, för att reda ut hur mycket som 

kommer ligga i  lagret. Servicekostnaden tillkommer dock som 

faktor, men  är väldigt svår att uppskatta. Att undersöka 

servicekostnaden för alla inventarier som undersökts i studien, 

skulle överstiga den tid som avsattes för detta arbete. Ett 

förslag till Rekab är att göra en vidare studie inom området. I 

denna studie har servicekostnaden undersökts för 5 inventarier, 

och då är resultatet att servicekostnaden i snitt inte höjer 

totalpriset avsevärt. Dock ska förtydligas att Rekabs vision för 

inköp av inventarier, som har använts som underlag för denna 

studie, borde undersökas vidare, se diskussion. 

 

Miljömålet uppnås genom inköp av miljövänliga inventarier. 

Det innebär inte bara energisnåla maskiner, utan även 

inventarier som kan förväntas ha en lång livslängd. 

Användning av en maskinplan rekommenderas, för att 

maximera nyttjandegraden, minimera transporter och planera 

användning av maskiner mellan byggarbetsplatser. Ett till 

förslag är att flytta lagerplatsen närmare centrala Umeå. 

 

Målet, som var att undersöka lönsamheten med maskinköp, och 

även miljömålet, kan därmed anses som uppnått. 

 

Ett förslag på framtida arbeten inom området är att skapa en 

statistik för service- och reparationskostnader för inventarier, 

förslagsvis i samarbete med LE maskin. Med hjälp av en sådan 

skulle ett mer exakt resultat kunna beräknas. Ytterliggare ett 

förslag är att undersöka vad en lagerplats närmare Umeå skulle 

kosta i hyra, för att minska sträckan till byggarbetsplatserna. 

Detta skulle förkorta transporter, vilket är både mer ekonomiskt 

och miljövänligare. 
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Bilaga 1 

 

Verktyg Hyra kr/dag Köppris inkl annuitet Livslängd år Kostnad/byggdag Service Artikelnr Övrigt/kostnad inkl service

Elverk 615 25 500kr 28 115kr 2 83kr Inte mycket service 274767

Bultpistol m magasin 63 4 763kr 6 079kr 5 7kr Mycket rengöring 274759

Huvudcentral 125A 40 44 460,00kr 56 745kr 5 67kr Inte mycket service 2466387

Värmefläkt 2kWA 9 669,30kr 775kr 3 2kr Inte mycket service 8721700

Värmefläkt 5-10 KW 11 2 176,68kr 2 778kr 5 3kr Inte mycket service 8726332

Avfallsvagn 300/500l 19 7 325kr 8 480kr 3 17kr 2 397kr 303652 21kr

Pump dränkbar 10l/s 37,5 3 773kr 4 368kr 3 9kr Mycket rengöring 5786398

Pump dränkbar 5l/s 66 3 773kr 4 368kr 3 9kr Mycket rengöring 5786398

Undercentral 16A 8,5 823,53kr 953kr 3 2kr Inte mycket service 2466232

Skarvkabel 16A 25m 6 181,39kr 210kr 3 0kr Ingen service 2404520

Undercentral 32A 16 1 057,30kr 1 224kr 3 2kr Inte mycket service 2466420 Byggväska

Skarvkabel 32A 25m 9 181,39kr 210kr 3 0kr Ingen service 2404520

Undercentral 63A 22 11 298,56kr 13 080kr 3 26kr Inte mycket service 2469015

Skarvkabel 63A 25m 26,5 181,39kr 210kr 3 0kr Inte mycket service 2404520

Armeringsklipp nät 123,5 18 374,20kr 21 271kr 3 42kr 6 325kr 419743 54kr

Bocknyckel 12-16mm 8 1 842,90kr 2 352kr 5 3kr Tappas bort 298106

Najomat 20-39mm 105 23 647kr 27 376kr 3 54kr Mycket service 299721 Inte lönsamt för LE maskin

Sloda aluminium 1m 22 2 090kr 2 668kr 5 3kr Mycket rengöring 225441, 225444

Slipstål m skaft 22 1 413,50kr 1 804kr 5 2kr Mycket rengöring 295666, 153051

Våtsugare 230V 79 17 072kr 21 789kr 5 26kr 754kr 290162 27kr

Borrskruvdragare 17 3 546,50kr 4 106kr 3 8kr Inte mycket service 412860

Borrmaskin 220V 17 2 433,73kr 3 964kr 10 2kr Inte mycket service 257497 Blir inte omodern

Vinkelslip 22 1 636,15kr 1 718kr 1 10kr Går snabbt sönder 412756

Handcirkelsåg 240V 16 1 746kr 2 228kr 5 3kr Bladet förbrukningsvara 257712

Fallskyddssele 30 1 256,93kr 1 455kr 3 3kr 560,30kr 401434 3,96kr

Ställning H180 22 5 989,75kr 7 645kr 5 9kr Delar tappas bort 357595

Räckesstolpe 0,525 213,30kr 272kr 5 0kr Ingen service Combisafe

Räckesnät 4,5 767kr 979kr 5 1kr Ingen service Combisafe

Multifot 0,46 137,80kr 176kr 5 0kr Ingen service Combisafe

Skruvdragare slående 22 2 736kr 3 167kr 3 6kr Inte mycket service 412739, 354109

Borrhammare 18V 50 3 499,28kr 4 051kr 3 8kr Inte mycket service 373325

Krysslaser 66 2 614kr 3 026kr 3 6kr Går snabbt sönder vid fall etc354281

Industridammsugare 49 12 950kr 14 992kr 3 29kr Inte mycket service 368049

Automatskruvdr. 18V 35,5 5 816,36kr 6 733kr 3 13kr Ganska mycket service 418592

Automatskruvdragare 22 2 706,30kr 3 133kr 3 6kr Ganska mycket service 277505

Spikpistol 18V 45 9 205,20kr 10 657kr 3 21kr Ganska mycket service 400554

Sticksåg 18V 26,5 5 690kr 6 916kr 4 10kr Inte mycket service 412733 2 batterier

Mutterdragare 12-36V 35 3 695,00kr 4 278kr 3 8kr Inte mycket service LEmaskin

Tvångsblandare 90L 70 22 903,45kr 25 252kr 2 74kr Rengöring 242807

Olles skärbord 19,5 6 517,75kr 8 319kr 5 10kr Ingen service 199837

Gipsbock 650mm 1,5 547,08kr 698kr 5 1kr Ingen service 303657

Blandarmaskin 33 1 741,15kr 1 920kr 2 6kr Inte mycket service 354518

Kap/geringsåg 38 3 007kr 3 481kr 3 7kr Inte mycket service 298080

Bord till såg 11 960,30kr 1 167kr 4 2kr Mycket tappas bort 374770

Arbetsbelysning 2,5 484kr 560kr 3 1kr 993kr 7570104 3kr

Stativ för lampa 2,5 346,29kr 442kr 5 1kr Ingen service 7769310

Strålkastare 17 1 454,03kr 1 856kr 5 2kr byte av lysrör 7761668

Bilningshammare 25J 81,50kr 10 529,35kr 12 190kr 3 24kr Inte mycket service 354333 19,9J

Kompressor 120-300L 77 7 008,25kr 8 113kr 3 16kr Kan bli vatten i systemet 228113

Spikpistol tryck 44 4 920kr 5 696kr 3 11kr Ingen service 401020

Tigersåg 220V 34 1 990kr 2 194kr 1 13kr Går ofta sönder LEmaskin

Combisave multitving 1,5 532,27kr 679kr 5 1kr Tappas bort 250038

Ankarspikpistol 28 8 148kr 9 433kr 3 19kr Strular ibland 383888


