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SAMMANFATTNING 
Företagens största syfte är att ge ägarna värde. Värde uppstår genom att tillgångar genererar 
ett lönsamt kassaflöde. För att åkerier ska kunna konkurrera med andra behöver dem 
investera i lastbilar. Investeringar innebär både möjlighet till framtida avkastning men även 
risk. Hantering av risk kan ske genom en strävan mot optimal kapitalstruktur, det vill säga 
fördelningen av eget kapital och lån, vilket dessutom skiljer sig mellan olika företag och 
branscher. Ju mer lån desto större hävstångseffekt, men samtidigt tillkommer risker på 
marknader. I enlighet med trade-off teorin så gör företag därför en avvägning mellan dessa 
effekter. En annan definition på optimal kapitalstruktur är att minimera kapitalkostnaden. En 
aspekt som är viktig i detta sammanhang är därför hur lastbilens amortering och avskrivning 
matchas då detta minskar kapitalkostnaden. Konjunktur och förändrade förutsättningar för lån 
och konkurrens gör att bedömningen av en lastbilsinvesterings lönsamhet är komplex till sin 
natur.  

Vi har i den här studien inriktat oss på problemet hur åkerier bedömer risk och lönsamhet vid 
lastbilsinvesteringar, samt hur bank och finansieringsbolag bedömer risk och lönsamhet vid 
lån till åkerier. Syftet är att genom två fallstudier analysera hur två åkerier går tillväga vid 
lastbilsinvesteringar, vilka risker som bedöms, hur finansieringen sker, samt vilka 
bedömningskriterier bank och finansieringsbolag utgår ifrån vid lån till åkerier. 

Vi har utfört studien genom en fallstudie av två åkerier i Umeå, Mångbergs Åkeri AB samt 
NSA Logistics AB. Vi har även intervjuat två banker, Swedbank och SEB i Umeå, samt gjort 
en enkätstudie av ett finansieringsbolag, Volvofinans bank. Studien skedde genom intervjuer 
med VD på åkerierna Mångbergs Åkeri AB och NSA Logistics AB i Umeå, samt med 
handläggare på bankerna Swedbank och SEB:s kontor i Umeå, men även genom en enkät till 
Volvofinans bank.  

Analysen visar att åkerierna hanterar lönsamhet och risk genom att skriva avtal med kund, 
bank och finansieringsbolag och leverantörer i förväg. I och med det har dem kontroll på en 
stor del av kostnader och efterfrågan och har därigenom en välplanerad ekonomistyrning. 
Största riskerna finns i räntornas fluktuation, konkurrens från utlandet och att inte få 
körningar. Lönsamheten uppstår genom att åkerierna följer sina affärsidéer och har goda 
relationer med kunder och därmed ger dem värde. Bank och finansieringsbolag utgår ifrån 
och analyserar åkeriernas redovisningsdata och en stor del av bedömningen uppstår genom 
bra relationer mellan åkeri och bank. 

Vi föreslår slutligen att åkerierna bör använda sig av en DuPont-analys för att få större 
kontroll över risk och lönsamhet genom att analysera vinstmarginal och kapitalbindning. 

Nyckelord: lönsamhet, risk, investering, avskrivning, finansiering, kapitalstruktur, relationer, 
åkerier, finansieringsbolag, bank. 
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1. INLEDNING 
I det här kapitlet ger vi en introduktion till åkeribranschen och forskning inom ämnet 
lastbilsinvesteringar. Därefter ger vi en problembakgrund, problemformulering och syfte.  
Sist i kapitlet visar vi uppsatsens disposition och förklarar begrepp som förekommer i 
uppsatsen. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 

1.1.1 Åkeribranschen under utveckling 

Åkeribranschen har är en dynamisk bransch där konkurrensen är stor. Lastbilsinvesteringar är 
av stor vikt för åkerier och ingår i strategier för att uppnå en högre lönsamhet.1 
Åkeribranschen har genomgått stora förändringar sedan början av 90-talet och en stor orsak 
är att branschen globaliserades till följd av avregleringar på många marknader. I EU slöts 
avtal som gjorde handeln friare mellan sina medlemmar. Åkeribranschen omvandlades 
därmed från att bestå av lokalt förankrade verksamheter till att bli mer komplex och stor. 
Åkeriföretagen blev också mer flexibla för att bemöta kundernas behov. IT-tekniken är en 
annan faktor som påverkat branschen. Företagen finns nu på Internet och har satellitsystem 
för övervakning och planering.2 I Sverige har transportbranschens omsättning ökat mer än 
BNP under de senaste 11 åren. Nettoomsättningen för åkerierna år 2007 var 63 miljarder 
kronor. Det finns totalt 397 medelstora aktiebolag i Sverige med 20-49 stycken anställda,3 
vilket är den typ av åkerier som den här studien inriktas på. Särskilda risker som drabbar 
åkeribranschen är konjunkturens svängningar. Lågkonjunkturen som kommit i och med 
finanskrisen medför att åkerier får det svårare att överleva. Minskad efterfrågan på tjänster 
och ökade drivmedelspriser bidrar. Men frystransportföretag kan fungera som ett exempel på 
hur en nisch eller affärsidé kan isolera åkeriföretag från svängningarna under året.4 
Konkurserna i taxi- och åkeribranschen ökade med 50 % i november 2008 vilket var 187 
företag. Men norrländska åkerier har klarat sig bättre.5 Under lågkonjunktur väljer många 
åkerier att köra längre med sina gamla lastbilar och reparera dem istället för att investera i 
nya.6 Men i och med att branschen ständigt förändras så behöver åkerier investera i lastbilar 
och ha en fungerande ekonomistyrning för att bemöta sina konkurrenter. 

1.1.2 Öka företagets värde genom investeringar 

Alla företags största syfte är att maximera värdet för sina ägare. Värde skapas genom att 
företag har tillgångar, tjänster och produkter som genererar ett lönsamt kassaflöde. 
Forskningen om investeringar inom företag i Sverige är inriktad på två områden, dels 
kapitalteori och kalkyler, dels beslutsprocesser.7 Den här uppsatsen är inriktad på den förra. 

                                                      
1 Redovisningskonsulten. (2002). ”Åkerinyckeltal – 37000 lastbilar på konkurrensutsatt marknad.” Nr 2. 
http://www.ekonomitolken.se/laddahem/srf_akeri_nyckeltal.pdf. s. 21. 
2 Heil, S., ed. (1999.) Encyclopedia of Global Industries. 2nd ed. Detroit: Gale. s.1072-1078. 
3 Sika. (2009). Statistik 2009:06. ”Transportbranschen – hur står det till? Statistik om transportbranschen och 
sex delbranscher åren 1997-2007.” http://www.sikainstitute.se/Doclib/2009/Statistik/ss_2009_6.pdfs.15-19. 
4 Gallagher, John. Journal of Commerce. “Refrigerated Trucking: It´s hot”. Journal of Commerce. Spring 2008 
Cool Cargoes Supplement, Vol. 9, s. 38-40. s. 38-40. 
5 DN. “Finanskrisen skapar konkursvåg”.  2008-12-05. http://www.dn.se/ekonomi/finanskris-skapar-
konkursvag-1.471665 
6 SVD. ”Åkarna stoppar nyköp av lastbilar.” 2009-04-28. 
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2807293.svd 
7 Samuelsson, Lars A., red. (2004). Controllerhandboken. Stockholm: Teknikföretagen. s.385. 
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Sandahl och Sjögren skriver i boken Investeringsbeslut – en spegling av praxis och normer 
att det finns ett gap mellan teori och praxis i svenska företag. Orsaken är att antingen är 
kunskapen om investeringsverktyg inte tillräcklig i företagen, eller så sätter inte företagen av 
tillräckligt med resurser för procedurförbättring, eller så frånskiljer dem strategiskt 
beslutsfattande från resursanskaffning.8 Sandahl och Sjögren menar att vid 
investeringsbedömning ur ett ägarperspektiv strävar företag mot en optimal kapitalstruktur 
med hänsyn till företagets rörelserisker. Om företaget har för mycket eget kapital blir 
kapitalkostnaden för hög eftersom kapitalet skulle arbeta bättre i en investering.9 Detta är 
något som för oss mot tankegången utifall kunskapen om kapitalstruktur finns i åkerier, och 
om det finns en viss kapitalstruktur som åkerier strävar efter för att minimera sina risker vid 
investeringar? Detta skulle minska kapitalkostnaden och öka lönsamheten vilket är önskvärt 
vid investeringar i lastbilar. 

1.1.3 Risker & kapitalstruktur 

Inom finansiell teori är risk och avkastning två sidor av samma mynt. En definition på 
optimal kapitalstruktur är: det val av finansiering som minskar företagets kapitalkostnad.10 
Det är alltså viktigt att hålla koll på och bedöma både risk och möjlig avkastning vid 
investeringar. Vid köp av lastbilar skiljer sig investeringarna mellan olika åkerier beroende på 
verksamhet och andra faktorer såsom tradition och storlek. Innan en investering verkställs bör 
alltså åkeriet göra antaganden om framtiden för att bedöma en lastbilsinvesterings lönsamhet, 
men detta innebär risker. Riskerna består dels av en affärsrisk och dels av en rörelserisk. 
Affärsrisken utgörs av omvärldsfaktorer som påverkar företagets situation. Rörelserisken 
finns i företagets interna struktur. Affärsrisken kan mätas som rörelseresultat före ränta och 
skatt. Rörelseresultat beror mycket på typ av tjänst och marknad och efterfrågan, hur 
företaget drivs och förmågan att ge tillräcklig avkastning i en osäker framtid.11 Ett sätt för 
företaget att skydda sig mot risker är att eftersträva en optimal kapitalstruktur. 
Kapitalstrukturen är vidare förhållandet mellan eget och lånat kapital. Kapitalstrukturen 
skiljer sig mellan olika företag och branscher. De risker som ett åkeri utsätts för varierar med 
verksamheten och således krävs en bedömning av det enskilda företagets optimala 
kapitalstruktur för att veta hur just det företaget ska finansiera för att maximera företagets 
värde genom investeringar. 

1.1.4 Sambandet mellan avskrivning och amortering 

När väl en investering är gjord är den optimala ekonomiska livslängden den tidpunkt då 
investeringens marknadsvärde är lika med nuvärdet av framtida kassaflöden. Orsaken är att 
om utrustningen slutar att användas innan den här tidpunkten så lönar det sig fortfarande att 
använda utrustningen. Men efter den här tidpunkten så är det bättre att sälja utrustningen på 
grund av för lågt nuvärde av framtida kassaflöden.12 Vid bedömning av den ekonomiska 
livslängden görs även en bestämning av restvärdet, det vill säga värdet på tillgången efter 
kalkylperiodens slut.13 Lastbilar är en form av materiell anläggningstillgång, vilket innebär en 
värdeminskning som måste justeras i redovisningen. Värdeminskningen justeras genom en 

                                                      
8 Sandahl, G. Sjögren, S. (2005). Investeringsbeslut – en spegling av praxis och normer. Göteborg: Bokförlaget 
BAS.s.10-11. 
9 Ibid, s.40. 
10 Keown, (2006). Foundations of Finance: the logic and practice of financial management. Upper Saddle 
River, N.J: Pearsson Prentice Hall. s. 387. 
11 Ibid, s.403. 
12 Sandahl, Sjögen s.105-106. 
13 Larsson, C-L. (2008). Företagets finanser. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. s.231. 
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avskrivning som fördelas under lastbilens nyttjandeperiod. Många företag tar lån från en bank 
för att finansiera investeringen. Det optimala är att företagets lån på lastbilen är helt avbetalat 
vid den tidpunkt då avskrivningen också avslutas. Men ibland har företag kvar lån även efter 
det att tillgången är avskriven. En sådan situation är inte optimal eftersom kapitalkostnaden 
för företaget har ökat. För att uppnå en situation där amortering och avskrivning avslutas 
samtidigt krävs finansiell planering och beaktande av risker. I många fall sker det genom 
avbetalningskontrakt eller leasing, så beräkning av amortering och ränta är i vanliga fall inte 
svårt. Amorteringen beräknas genom en uppgjord amorteringsplan med banken och räntan 
beräknas på det ingående saldot.14 Amorteringar bör matchas mot avskrivningar. Orsaken är 
att om avskrivningen är längre än amorteringstiden betalas amorteringar med beskattat 
kapital. Investeringar matchas mot den långfristiga lånebilden för att anläggningstillgångarna 
inte ska bli finansierade med kortfristiga lån. På det sättet bevaras likvidbalansen.15 
Resonemanget innebär att för att åkeriet ska uppnå lägsta kapitalkostnad behöver det ha 
kontroll på sina investeringar i redovisningen. Detta för att lägga upp den optimala 
avskrivningen och finansieringen. Det är en väg till att uppnå lönsamhet och minska risker. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Påståendet att det finns ett gap mellan teori och praxis gjorde att vi intresserat oss för att 
studera detta område närmare. Vi anser inte att åkerierna saknar kunskap om kapitalstruktur 
och risker i samband med investeringar, utan vi vill snarare utifrån teorin om 
investeringsbeslut undersöka praxis närmare i två åkerier. Sammanfattningsvis ser vi alltså 
lastbilsinvesteringar som en nödvändig del i åkeriers möjlighet att möta efterfrågan och 
förändringar på marknaden, men investeringar medför både möjlighet till lönsamhet men 
även risker. Konjunktur och förändrade förutsättningar för lån och konkurrens gör att 
bedömningen av en lastbilsinvesterings lönsamhet är komplex till sin natur. Det optimala är 
att få den högsta lönsamheten genom att ha den lägsta kapitalkostnaden. För att möjliggöra 
detta måste därför åkeriets ledning veta vilken kapitalstruktur som är den optimala för just det 
företaget och vilka risker som finns. 

 
1.3 PROBLEMFORMULERING 

 
� Hur bedömer åkerierna risk och lönsamhet vid lastbilsinvesteringar? 
� Hur bedömer bank och finansieringsbolag risk och lönsamhet vid lån till åkerier? 

 
1.4 SYFTE 

Syftet är att genom två fallstudier analysera hur två åkerier går tillväga vid 
lastbilsinvesteringar, vilka risker som bedöms, hur finansieringen sker, samt vilka 
bedömningskriterier bank och finansieringsbolag utgår ifrån vid lån till åkerier. 

1.5 BEGRÄNSNINGAR 

Vi har begränsat studien till SMF-åkerier vilka kan skilja sig i hög grad jämfört med stora och 
mikrosmå åkerier med avseende på lastbilsinvesteringar.  

 

                                                      
14 Larsson, s.374. 
15 Carlsson, M. (2004). Att arbeta med företagsanalys: analysmetoder för att upptäcka varningssignaler och 
styra mot uppställda mål. Malmö: Liber Ekonomi AB. s. 186-187. 
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1.6 ÄMNESVAL 

Vi uppsatsförfattare läser två olika inriktningar av ämnet företagsekonomi vid Umeå 
universitet. Linda Lindström läser redovisning och Atena Moghilan läser finansiering. Med 
våra två inriktningar var det angeläget att uppsatsen behandlar båda ämnesinriktningar. Linda 
har ett särskilt intresse för hur avkastning och risker uppstår i företag och ansåg att det var ett 
område som skulle vara intressant att göra en studie om. Vår handledare arbetar som konsult 
och revisor och har därför teoretisk och praktisk kunskap inom studiens område. Atena har 
läst företagsekonomi med inriktning mot finansiering. Hon har inga tidigare erfarenheter 
inom åkeribranschen. Hon är intresserad av investeringar och företagsvärdering. Innan vi 
kom igång med uppsatsen diskuterade vi val av ämnet. Vår tanke bakom med uppsatsen var 
att undersöka hur företag med stora anläggningstillgångar med ständigt behov av 
nysinvesteringar går till väga. Till en början funderade vi kring skogsindustrier av den 
orsaken att de har stora anläggningstillgångar som är väldigt dyra. Efter diskussioner kring 
val av ämnet med vår handledare kom vi fram till att även åkeriföretag skulle platsa in 
utmärkt. Detta på grund av att åkerier är i ständigt behov av nyinvesteringar eftersom 
fordonen slits regelbundet och måste bytas ut. Vi skulle genom detta ämnesval även få med 
både redovisning och finansiering i studien. 

1.7 DISPOSITION 

Vi följer nedanstående disposition i uppsatsen. Vi börjar med en inledning och beskrivning av 
vår teoretiska metod och praktiska metod. Därefter fortsätter vi med vår teoretiska 
referensram: investeringsbeslut, finansieringsplanering, bankens bedömningskriterier och 
empiri: intervjuerna med åkerierna. Sist redogör vi för vår analys, slutsatser och 
sanningskriterier. 

1.8 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Anläggningstillgång: en tillgång som är avsedd att has i verksamhet i stadigvarande bruk.16 

Avrop: då en överenskommelse om ett pris tas för en hel period i förväg.17 

Bränsleklausul: ett fast pris på t.ex. miljödiesel på en bensinstation oavsett pris på stolpen18  

Ekonomistyrning = styrning mot ekonomiska mål.19 

Risk: eventuell variation i framtida kassaflöde.20 

SMF/SME: enligt EU:s definition företag som har en årsomsättning på mindre än 50 
miljoner euro, eller balansomslutning på mindre än 50 miljoner euro, och max 250 
personer.21 

Svenska Transportarbetareförbundet: fackförbund för transportarbetare.22 

Åkeri: företag som bedriver yrkesmässig lastbilstrafik.23  

                                                      
16 ÅRL (1995:1554). 1§. Expowera. http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/bokforing_bokslut_arl.htm 
17 Samuelsson, s. 344. 
18 Statoil. Företag. Dieselpris tung trafik. 
http://www.statoil.se/FrontServlet?s=sdh&state=sdh_dynamic&viewid=1881931&showMenu=1_1 
19 Samuelsson, s.246 
20 Keown et al, s.176 
21 Nutek. EU:s definition av SMF/SME. http://www.nutek.se/sb/d/140/a/212 
22 Transportarbetareförbundet. http://www.transport.se 
23 Åkeri: Nationalencyklopedin. http://www.ne.se 
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2. TEORETISK METOD 
I den teoretiska metoden redogör vi för förförståelse, kunskapssyn, angreppssätt, 
forskningsstrategi och insamling  av sekundära källor. 

 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

Vi har fått en teoretisk förförståelse inom ämnet företagsekonomi genom att studera vid 
Handelshögskolan i Umeå under fler terminer. Ingen av oss har någon praktisk eller teoretisk 
erfarenhet från åkeribranschen att vila vår kunskap på så inläsningen har varit viktig för att 
bilda oss en uppfattning. I och med detta kan vi eventuellt se på branschen med nya ögon, 
men en nackdel är att vi inte varit insatta i åkeribranschens ekonomistyrning innan 
uppsatsarbetets början. 

2.2 KUNSKAPSSYN 

Det finns inom samhällsvetenskapen två rådande synsätt över hur kunskap ska betraktas som 
godtagbar inom ett ämne. Positivismen använder sig av naturvetenskapens metoder vid 
studier av en social verklighet. I detta synsätt genereras hypoteser som sedan prövas på 
kvantifierbara data för att se om det finns lagmässiga förklaringar, så kallad deduktion. 
Vidare strävar positivismen efter att vara objektiv eller värderingsfri. Inom den kvalitativa 
forskningen tillämpas ett tolkningsperspektiv på insamlade data, så kallad hermeneutik. 
Syftet är att få en förklaring eller förståelse för mänskligt beteende. Anhängarna menar att det 
finns en subjektiv innebörd av social handling.24 I vår studie utgår vi från en teori för att 
förstå företagens handlande i ett specifikt sammanhang vilket talar för en positivistisk 
kunskapssyn, men vi samlar inte in kvantifierbara data, vilket gör att studiens resultat 
uppkommer genom tolkningar. Därför är studien av hermeneutiskt slag. 

2.3 ANGREPPSSÄTT 

Det finns olika forskningsansatser, deduktiv och induktiv metod. I en deduktiv metod utgår 
forskaren från en teori som sedan granskas empiriskt för att antingen bekräftas, förkastas eller 
revideras. I induktiv metod däremot är teorin själva resultatet av forskningsansatsen.25 Vår 
studie har en abduktiv karaktär vilket är ett mellanting av induktiv och deduktiv metod.26 Vi 
använder välbeprövade teorier för att sätta in i fallstudien, men syftet är inte att pröva 
teorierna, utan att använda dem för att analysera den insamlade empirin.  

2.4 FORSKNINGSSTRATEGI 

Det finns olika sätt att samla in data till en uppsats, nämligen kvantitativ metod där forskaren 
samlar in material via enkäter, undersökningar och olika mätinstrument används. Metoden 
baseras på numeriska datainsamlingar där många enheter undersöks och materialet analyseras 
noggrant med hjälp av statistiska analysmetoder. I vår uppsats använder vi oss av kvalitativ 
metod. Denna metod skiljer sig från den kvantitativa metoden när det gäller tillvägagångssätt 
för insamling av data men också hur data analyseras och vilket syfte man har med 
forskningen. Kvalitativa undersökningar inriktar sig mot data som är svåra att mäta 

                                                      
24 Bell, E. Bryman, A. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber Ekonomi. s. 27-29. 
25 Ibid, s. 23. 
26 Olsson, H. Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa perspektiv.  Korotan: 
Liber AB. s.107. 
 



 11 

numeriskt. Sådana data kan bestå av attityder, olika synsätt, värderingar et cetera.27 Det 
optimala vid kvalitativa studier är att studera så många exemplar som möjligt av företeelsen i 
naturliga situationer för att hitta så olika kvalitéer som möjligt. Kvalitativa studier visar en 
företeelses kvalitéer. Dem visar inte hur mycket av vissa kvalitéer den har.28 Den 
begreppsligt-induktiva metoden utgår ifrån verkligheten genom att avgränsa just det som ska 
studeras. För att skapa sig ett begrepp om företeelsens krävs att forskaren utsätter sig för det 
som ska studeras, företeelsen, för att olika aspekter ska komma fram.29 I den begreppsligt-
induktiva metoden finns inget färdigt begrepp, det är det som ska komma fram genom 
studien.30 Följden av att samla in massa data för att få en helhetssyn blir att forskaren måste 
inrikta sig på vissa kvaliteter.31 En annan aspekt av kvalitativ forskning är att frågeställningen 
finslipas under studiens gång.32 De data som samlas in struktureras och tolkas.33 I den här 
fallstudien har vi av tidsmässiga skäl begränsat oss till två åkerier. Med hjälp av kvalitativ 
metod kommer vi också att kunna se vår problemformulering i sin helhet och leta efter 
gemensamma ledtrådar som kan föra oss till att komma fram till svar. Fördelen att använda 
kvalitativ metod är att vi kan vara flexibla i vår datainsamling, det vill säga inte vara så 
förutbestämda. Genom en kvalitativ metod kan vi göra en djupare analys av de 
bakomliggande faktorerna som vi vill analysera. Vi strävar efter att få en objektiv bild av 
företagens handlande. Vi väljer alltså ut vissa kvaliteter ur den datamängd vi samlar in för att 
sätta i sitt sammanhang. 

Generell frågeställning 

 

Val av respondenter 

 

Insamling av data 

        Insamling av ytterligare data 

Tolkning av data  

     

Begreppsligt och teoretiskt arbete  

       Snävare specificering av problemformulering 

Resultat och slutsatser 

Figur 2.4 Insamling av data vid kvalitativ forskning (reviderat version). 34 

 

                                                      
27 Ibid, s. 40. 
28 Eneroth, Bo. (1987). Hur mäter man ”vackert?”: grundbok i kvalitativ metod. Stockholm: Natur & Kultur. 
s.47 
29 Ibid, s. 51. 
30 Ibid, s. 59. 
31 Ibid, s. 53. 
32 Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. s. 52. 
33 Ibid, s. 53. 
34 Bryman, Bell, s. 300. 
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Datainsamlingen i den här studien har följt ovanstående struktur. Utifrån en bred 
frågeställning har vi snävat in den varefter vi arbetat med studien. Vi valde respondenter 
relativt snabbt och kunde därefter börja vår datainsamling av sekundära och primära källor. 
Sekundära källor har via arbetat med löpande under studien. De primära källorna genom våra 
respondenter har vi även dem specificerat frågor till efter studiens gång. 

 

2.5 INSAMLING AV SEKUNDÄRA KÄLLOR 

De sekundärdata som använts i den här uppsatsen består av böcker, vetenskapliga artiklar, 
och internetsidor. De böcker vi använt oss av är främst kurslitteratur som används vid 
företagsekonomisk utbildning vid Umeå universitet, men även andra böcker ifrån 
Universitetsbiblioteket i Umeå har lästs och refererats till. De internetsidor vi använde i 
uppsatsen är främst faktabaserade sidor om åkeribranschen och banker. Vi har använt oss av 
databaserna Business Source Premier och Emerald för att hitta vetenskapliga artiklar inom 
ämnet. Vi har använt sökorden ”trucking industry”, ”capital structure”, ”financial planning” 
och ”risk”. Detta ledde oss slutligen till vetenskapliga magasin inriktade på transportindustrin 
såsom Transportation Journal. Vid insamling av data såg vi att mycket av forskningen inom 
åkeribranschen handlar om logistik. Under studiens gång då vi sökte nya källor fann vi 
mycket om ökad konkurrens inom åkeribranschen till följd av att utländska förare börjar köra 
inom Sverige. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I det här kapitlet beskriver teorier om investering och finansiering.  I investeringskapitlet 
redogör vi för köp vs. leasing, redovisning av materiella anläggningstillgångar, strategi och 
affärsidé, lönsamhet och investeringsbedömning samt lönsamhet. I finansieringskapitlet 
beskriver vi kapitalkällor, kapitalanvändning, risker, kapitalstruktur och relation med bank 
och kund. Teorin ger en teoretisk grund för vidare förståelse och analys. 

 

3.1 INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Investeringar görs för att ett företag ska öka sitt värde. Det finns olika sorters investeringar 
vilka kan delas in i två klassificeringar, antingen enligt den fysiska resursen som själva 
investeringen är, eller enligt syftet med investeringen. Klassificeringarna enligt fysisk 
indelning är: maskiner och inventarier, byggnader, markanläggning, mark, reparationer och 
rörelsekapital. Klassificeringen efter syfte är: expansionsinvesteringar, kapacitetsbevarande 
och effektivitetshöjande investeringar, övriga investeringar i produktion och miljö, samt 
övriga investeringar.35 Den här studien inriktas på maskiner och inventarier där syftet är 
kapacitetsbevarande och effektivitetshöjande.  

3.1.1 Köp vs. leasing av lastbilar 

Enligt Farris II och Pohlens artikel ”Evaluating the Private Fleet” så är beslutet att köpa 
fordon istället för att leasa ett strategiskt, taktiskt och operativt beslut. Det finns både fördelar 
och nackdelar med att ha en egen fordonspark istället för att leasa. Fördelarna är att större 
åkerier kan få stordriftsfördelar genom att ha en egen fordonspark då dem dels undviker 
leasegivarens vinstmarginaler dels har lägre milkostnader. Att ha egna fordon kan även 
innebära större värde både för åkeri och nyckelkunder. Orsaken är att tjänsterna kan anpassas 
efter kund och åkeriet kan ha lastbilen som annonspelare. Nackdelen med egen fordonspark i 
jämförelse med leasing är om åkeriet inte uppnår stordriftsfördelar. Ett exempel på detta är 
om lastbilen kör tom vissa sträckor vilket dubblar transportkostnaden. En annan nackdel är att 
vissa chefer anser att en såpass stor investering som ett lastbilsköp är bättre skulle användas i 
andra investeringar i åkeriets kompetensområden för att ge en större avkastning. Författarna 
tilläger att analysen inte har ett ensidigt svar i ett åkeri, utan att det varierar beroende på hur 
åkeriets verksamhet utvecklas. Dessutom finns många externa faktorer som påverkar en egen 
fordonspark som åkeriet har liten möjlighet att påverka. Sådana faktorer är drivmedelspriser, 
lagar, teknologiinnovationer, miljöfrågor, och kontroll över frakt av känsliga varor.36 
Kontentan är alltså att åkeriet måste noga analysera om lastbilsinvesteringen ger 
kostnadsbesparingar genom att avbetala istället för att leasa. För att kunna bedöma detta 
måste kvalitativa faktorer ersättas med mätbara så åkeriet kan avgöra vilket beslut som ger 
lägst kostnader.  

3.1.2 Redovisning av materiella anläggningstillgångar 
 

3.1.2.1 Anskaffningsvärde  

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver inköpspriset, utgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet. I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång skall 

                                                      
35 Samuelsson, s.389-390. 
36 Farris II, M. Theodore. Pohlen, Terrance L. (2008). “Evaluating the Private Fleet.” Transportation Journal. 
Vol. 47. Issue 4. s.51-66. 
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räknas in, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en 
skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Utgifter för värdehöjande förbättringar av en 
tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller 
balanserats från tidigare år.37  

3.1.2.2 Avskrivning 

Avskrivning av anläggningstillgångar görs för att anläggningstillgångar används under flera 
perioder och värdet minskar på grund av slitage och teknisk utveckling med mera. Denna 
värdeminskning justeras i redovisningen genom avskrivningar fördelat på dem perioder som 
tillgången ska användas. Avskrivningstiden ska vara samma som den ekonomiska 
livslängden. Ekonomisk livslängd är inte samma sak som fysisk livslängd eller teknisk 
livslängd. Fysisk livslängd är den tid som det fysiskt sett är möjligt att nyttja tillgången, 
medan teknisk livslängd innebär den tid som är kostnadsoptimal. Den ekonomiska 
livslängden däremot påverkas av många faktorer såsom slitage, marknadsutveckling och 
räntenivåer, vilket gör att bedömningen av periodens längd blir mer eller mindre subjektivt. 
Avskrivningarna kan fördelas på olika sätt över tiden. Antingen linjärt med ett lika stort 
belopp varje gång, eller degressivt, med ett sjunkande belopp.38 Avskrivningen ska ske 
systematiskt över nyttjandeperioden. Nyttjandeperioden är högst 5 år om inte annat kan 
fastställas.39 

3.1.3 Affärsidé och konkurrens 

Företagets affärsidé visar hur företaget ska uppnå sin vision och hur det skiljer sig från andra 
företag, genom till exempel kunder, tjänster och hur företaget ska utvecklas. Företagets 
strategi innebär en plan eller beskrivning av hur affärsidén ska uppnås. Strategin visar hur 
åkeriet ska förhålla sig till konkurrensfördelar, styrkor och svagheter, varu-/tjänsteområden, 
kompetenskrav, resursbehov och finansiering med mera.40 Affärsidén är kopplad till 
företagets strategiprocess vilket illustreras i figuren nedan. Affärsidén ger företaget en 
identitet och visar vilken väg det ska gå.41  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1.3. Strategiprocessen (reviderad version).42 

                                                      
37 ÅRL 3§. 
38 Ax, C. (2005). Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber Ekonomi. s.155-164. 
39 ÅRL §4. 
40 Ax, C. s. 48-53. 
41 Samuelsson, s.203. 
42 Samuelsson, s.203. 
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Utifrån affärsidén formuleras en strategi genom att övervaka omvärlden. Företaget väljer 
sedan produktområden, konkurrensfördelar, kompetens, expansion genom formuleringen av 
affärsidé. Strategin utgörs främst av vilken inriktning företaget ska ha, hur resurserna ska 
fördelas och hur synergieffekter ska uppnås, samt hur samverkan med andra företag ska 
ske.43 Åkeribranschen är fragmentiserad och består av många företag med olika sorters 
verksamheter. Branschen består till stor del av små och medelstora företag. Något som ökar 
konkurrensen är att inträdeskostnaderna är låga. Kundernas substitut till åkerier är andra 
åkerier, flyg och tåg. Men begränsningen i form av varornas slutstation och typ begränsar ofta 
dessa substitut som ett alternativ för kunderna. Ett sätt att skydda sig mot konkurrensen är att 
det finns en viss möjlighet att differentiera tjänsterna genom ytterligare tjänster eller rabatt 
för stamkunder.44 Följaktligen har olika företag och branscher olika affärsidé och strategi 
vilket också gör att deras investeringar och finansiering skiljer sig åt i olika avseenden. 
Konkurrensen gör affärsidé och strategi viktigt i ekonomistyrningen. 

3.1.4 Lönsamhet 

Lönsamheten är viktig vid investeringsbedömningar. För att maximera företagets värde på 
lång sikt krävs lönsamma investeringar. Investeringarna bidrar till lönsamheten genom att 
tillgångarna genererar ett kassaflöde. För att åkeriet ska uppnå lönsamhet krävs bland annat 
en hög kapitalomsättningshastighet och ett högt resursutnyttjande av anläggningstillgångarna. 
Det är även viktigt att kunna nischa företaget då det fungerar som ett skydd mot konkurrenter 
och kan medföra en högre prisnivå på åkeriets tjänster. Även att kunna kontrollera sina 
kostnader är viktigt, det vill säga drivmedel, personal, avskrivningar och räntekostnader.45 
Inom lönsamhetsbedömning används ofta nyckeltal såsom ROI och DuPont-schemat. 

3.1.4.1 ROI & DuPont 

Nyckeltalet avkastning på investering, ROI, är ett lönsamhetsmått som visar hur snabbt en 
investering betalar sig. Detta är användbart inför nya investeringsbeslut då företaget vill 
beräkna de framtida vinsterna som investeringarna kommer att generera. ROI baseras på de 
totala tillgångarna. Genom att studera Dupont schemat kan företag analysera ROI via dels 
kapitalomsättning, samt kapitalbindningen. Därför ses ROI som ett essentiellt 
mätningsverktyg av företagets investeringar för att komma fram till om en specifik 
investering kan vara lönsam. ROI kan beräknas genom DuPont-analys. Dupont ger en tydlig 
bild över var lönsamheten skapas. Genom att analysera DuPont kan företag se hur 
kapitalbindning och kapitalomsättningen är, och vilka interna och externa åtgärder som kan 
förbättra avkastningen på investeringarna. En fördel med den interna förbättringen är att 
kunderna inte berörs av detta förutsatt att företaget inte minskar sin leveranskapacitet. Andra 
alternativ är att sänka kostnaderna vilket leder till ökad vinst. Återigen är det viktigt att 
kostnadsminskningen inte påverkar servicegraden och leveranskapacitet. 
Förbättringsprocessen kan självklart göras externt också.  Genom extern förbättring sätter 
företaget sin marknad och kundrelation i fokus för att därigenom förbättra lönsamheten. Vid 
en bestämd kapitalomsättning kan företaget höja priset för att öka sin lönsamhet, men risken 
är att förlora vissa kunder till konkurrenter som erbjuder ett lägre pris. Företaget kan 
dessutom gå tillväga genom andra åtgärder, till exempel att minska sin kredittid till kunder 

                                                      
43 Ibid, s. 203. 
44 Datamonitor. “Road & Rail in Sweden. Industry profile.” December 2008. 
45 Redovisningskonsulten.  
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och därigenom öka kapitalomloppet. Förbättringsprocessen är ett ständigt arbete inom 
företaget och kan ses som en del av det dagliga arbetet inom verksamheten. Rädslan för att 
störa marknaden får inte vara en avgörande faktor för företaget att inte vidta några 
förbättringsåtgärder. För att inte ta alltför stora risker kan företaget prova åtgärder utan att 
utsätta företaget för alltför stor risk. Företaget kan exempelvis uppdela priset utifrån funktion, 
servicenivå och kundkategori, ta betalt för tilläggsarbeten, använda sig av en kalkyl över 
företagets marginal för prissänkningar av vissa produkter/tjänster och eventuella rabatter samt 
belöna snabba betalningar och strama åt krediter för osäkra kunder. Förbättringsprocessen för 
företag är en pågående arbete för att bevara företagets fortsatta överlevnad med effektiva och 
motiverade personal som i sin tur skapar långvariga relationer till kunder och därmed 
stabilitet för företaget. En analys av lönsamheten kan alltså ske på olika sätt. Ett vanligt sätt 
är analys av nyckeltal som ROI vilket fås genom DuPont-schemat. DuPont-modellen fick stor 
användning i svensk industri under 70-talet då det upptäcktes att lönsamheten som var sämre 
än i japanska bolag mer berodde på kapitalomsättningen än vinstmarginalen. Genom DuPont 
bryts analysen ner i nyckeltal. Olika redovisningsdata inverkar således på räntabiliteten.46 De 
största komponenterna är vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. Genom att bryta ner 
komponenterna från resultat och balansräkningen och flyttar in värdena så får vi fram deras 
förhållande till varandra.47 I figuren nedan ser vi hur DuPont kan användas för att bryta ner 
olika nyckeltal och analysera deras inbördes relationer. 
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Figur 3.1.5.1. Du Pont-modellen.48  

 

                                                      
46 Samuelsson, s.247-248. 
47 Carlson, s.93. 
48 Samuelsson, s.248. 
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Genom att i förväg anta olika värden på omsättning, anläggningskapital, kundfordringar och 
så vidare, så kan omsättningshastigheten utvärderas. Genom att anta olika värden på resultat, 
kostnader, finansiella intäkter och så vidare, så kan vinstmarginalen utvärderas. En viktig del 
för att få en högre räntabilitet är alltså inte bara att öka vinsten utan att minska 
kapitalbindningen. Hos åkerier finns en stor del av kapitalbindningen i lastbilar vilka är en 
anläggningstillgång. Så att minska kapitalbindningen genom att utnyttja lastbilarna optimalt, 
att köra med full last, är viktigt för lönsamheten. Dessutom kan olika verksamheter i åkeriet 
analyseras var för sig, eller lastbilar var för sig. En annan följd av DuPont är att om 
omsättningen minskar en period, så kan ändå räntabiliteten behållas, ifall kapitalbindningen 
minskar för att balansera detta.  

1.8.1 Investeringsmodeller 

Företag använder sig av olika beräkningsmodeller vid investeringar. Orsakerna till att olika 
modeller används är företagens olika finansiella situation, lönsamhet, bransch, 
konjunkturkänslighet, soliditetskrav, finansiell policy med mera. Investeringskalkyler baseras 
på in- och utbetalningar. En investeringsmodell är nuvärdesmetoden. Metoden utgår från en 
investerings nettonuvärde där grundinvestering (GI) plus förväntade framtida kassaflöden 
(kf) diskonteras till dagens datum med en diskonteringsränta (kk). Diskonteringsräntan 
innefattar den risk som investeringen ger upphov till. Om värdet på framtida kassaflöden är 
större än grundinvesteringen är investeringen lönsam.49 

       (1.8.1 
Nuvärdesmetoden.) 

En del företag har investeringsmanualer som bestämmer hur livslängd ska antas, hur 
grundinvestering, restvärde, intäkter och kostnader ska beräknas. För det mesta används 
sådana investeringsmanualer för maskiner, mark, byggnader och produktionsutrustning. 
Genom att ha färdiga manualer är det lättare att kommunicera regler och rutiner till nya 
anställda. Manualerna är vanligast i större bolag.50 Det finns olika tillvägagångssätt för att 
hantera risk vid investeringar. Ibland används mer än ett tillvägagångssätt. De flesta svenska 
företag tar hänsyn till risk genom att justera kalkylräntan. Men andra metoder förekommer, 
såsom att justera återbetalningstid, under- eller övervärdera betalningsprognoser, använda 
simuleringsmetoder eller kvalitativa bedömningar.51   

1.8.1.1 Kalkylränta 

Wacc är en vägd kapitalkostnad och tar hänsyn till både långivare och ägares avkastningskrav 
givet en risknivå, samt skatt. Finansiering och investeringsbeslut samverkar på grund av 
skatter. Räntor är en avdragsgill kostnad.52 Wacc baseras på nuvarande situation men 
eftersom framtida kassaflöde innebär en osäkerhet finns en affärsrisk som kan förändra 
skuldsättningsgraden.53 Kostnaden för ett lån är samma som räntan och utgörs av långivarnas 

                                                      
49 Sandahl, Sjögren. s.21-22. 
50 Ibid, s.49-55. 
51 Ibid, s. 88-90. 
52 Brealey, Richard A. (2006). Corporate Finance. Eight edition. New York: McGraw-Hill Higher Education. 
s.503. 
53 Ibid, s.504. 
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avkastningskrav.54 Företagets kapitalkostnad definieras som den förväntade avkastningen på 
en portfölj av företagets tillgångar.55 

 

3.2 FINANSIERING 
 

3.2.1 Kapitalkällor 

Det finns fem olika kategorier av kapitalkällor i ett företag: internt kassaflöde, långfristig 
upplåning, kapital från ägare, avveckling av egna tillgångar och minskning av rörelsekapital. 
Det interna kassaflödet är viktigt då det avgör i vilken grad företaget kan betala amorteringar 
och räntor på lånat kapital. Långfristig upplåning är de medel som lånas externt, vanligtvis 
från banker. Långfristig upplåning ökar både hävstångseffekten samt den finansiella risken. 
Kapital från ägare stannar kvar längst i företaget och är mest riskutsatt eftersom det 
återbetalas endast efter alla andra långivare och dessutom kräver ägarna en hög riskpremie än 
externa finansiärer. Avveckling egna tillgångar sker då kapital som redan finns i företaget 
frigörs. Sådant kapital finns placerat i till exempel maskiner och placeringar. Den här sortens 
finansieringskälla är bäst då kapitalet inte bidrar till lönsamheten utan istället gör större nytta 
genom att återbetala lån eller användas till investeringar som är mer rörelsenära. Om kapital 
avvecklas utan att användas för att nyanskaffa motsvarande resurser anses det som en 
krisåtgärd. Minskning av rörelsekapital innebär att medel som är bundna i företagets drift 
frigörs. Detta kan ske genom att minska kundfordringar, minska varulagret eller minska 
leverantörsskulder. Fördelen är att företaget sänker sin risknivå, nackdelen är att 
verksamheten kan kräva större rörelsekapital för att kunna expandera vilket hindras.56 Det 
finns alltså sammanfattningsvis för- och nackdelar med olika kapitalkällor. För att utvärdera 
vilken kapitalkälla som passar åkeriet måste åkeriets affärsidé och strategi has i beräkning, 
detta för att sträva mot åkeriets mål och samtidigt ta risk och hävstångseffekt i beaktande. 

3.2.2 Kapitalanvändning 

Företaget kan använda sitt kapital i tre olika kategorier. Antingen till investeringar och 
placeringar, eller till återbetalning av långfristiga lån, eller till ökning av rörelsekapitalet. 
Kapitalanvändningen är sammankopplad med företagets affärsidé genom att kapitalet 
används för att uppnå den. Om kapitalet investeras ökar kravet på omsättningen eftersom 
kapitalet binds. En del av kapitalet måste användas till att återbetala lån genom amorteringar. 
Amorteringarna görs i samma takt som avskrivningar på den tillgång som kapitalet 
investerats i. Ökning av rörelsekapitalet sker ofta vid expansion av företaget. Då ökar 
kundfordringarna på grund av större volym eller mindre resurser, varulagret ökar genom 
inköp och nya tjänster och produkter. Om det ökade rörelsekapitalet inte kan finansieras 
genom internt tillförda medel, som exempelvis en längre leverantörskredittid eller 
likvidreserv, så används checkkrediten. Checkkrediten är en finansiering som löper på lång 
tid och används som en reserv, men den leder till ökade räntekostnader och därmed lägre 
vinst.57 

                                                      
54 De Ridder, A. (1996). Företaget och de finansiella marknaderna. Andra reviderade upplagan. Stockholm:  
A. De Ridder, s.105. 
55 Brealey, s.215. 
56 Carlsson, s.179-185. 
57 Ibid, s.185-187. 
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3.2.2.1 Hävstångseffekten 

Hävstångseffekten är en välkänd teori inom finansiell styrning. Vid nyinvesteringar använder 
de flesta företag en blandning av eget och lånat kapital. Denna struktur mellan eget och lånat 
kapital är naturligtvis beroende av företagets strategi. Vid tillväxt är behovet av nytt kapital 
ständigt ökande på grund av produktionsresurser samt rörelsekapital. Vid tillväxt är det 
väldigt svårt för företaget att klara tillväxten med endast eget kapital. Men det finns även en 
annan viktig orsak till varför företag vill arbeta med lånat kapital, nämligen att detta kan öka 
ägarnas avkastning på det egna kapitalet. Ett sätt är att placera det lånade kapitalet i nya 
investeringar som gynnar ett överskott utöver lånekostnader. Så länge de ökade lånen ger ett 
överskott genom att överskottet av investeringen täcker räntekostnader, så kan företaget 
uppnå ett högre resultat. Detta leder till en högre avkastning på totalt kapital. 
Hävstångseffekten visar alltså ett samband som är intressant vid bedömning av investeringar. 
Det är sambandet mellan räntabilitet på det egna kapitalet (Re), räntabilitet på det totala 
kapitalet (Rt), genomsnittlig skuldränta (Rs) och skuldsättningsgraden (S/E).58  

 
Re   = Rt  + (Rt - Rs) * S/E  (3.2.2.1 Hävstångsformeln). 
 
Total risk  = Affärsrisk + Finansiell risk 

 

Affärsrisken kan innehålla många externa faktorer som kan ha med företagets bransch att 
göra, men också konjunkturläget. Det är alltså svårare för det enskilda företaget att ha 
kontroll över affärsrisken. Den finansiella risken kan kontrolleras via strategier och egna 
beslut som företaget väljer. Därför ses hävstångsformeln som en passande verktyg när det 
gäller att kontrollera risknivån och därefter fatta strategiska beslut. Genom att studera 
hävstångsformeln kan vi se att Re berörs av Rt samt (Rt-Rs) * S/E. Genom att undersöka 
relationen mellan de här måtten kan man komma fram till hur kapitalet har förräntas. Re är 
måttet som beräknar avkastningen för det egna kapitalet medan Rt beräknar avkastningen för 
det totala kapitalet som har använts i verksamheten. Räntemarginalen som även kallas för 
riskbuffert visar till vilken nivå företaget klarar sig utan att mista pengar på det kapital det har 
lånat. När räntemarginalen multipliceras med skuldsättningsgraden kan vi tydligt få ett 
resultat som visar bidraget till Re som det lånade kapitalet kvarlämnar. Relationen mellan 
dessa komponenter visar en positiv räntemarginal om Rt är större än Rs och vice versa, dvs. 
att öka S/E är endast ett klokt val så länge lånen klarar av att gynna kapitalet genom att skapa 
ett vinst utöver räntekostnader. Vi kan konstatera att den totala risken beror på alla aktiviteter 
företaget utför, samt hävstångseffekten, det vill säga kombinationen av rörelserisk och den 
finansiella risken.59  

3.2.2.2 Samband mellan räntabilitet på tillgångar & finansiering 

Räntabiliteten på kapitalet är beroende av hur tillgångarna ger en vinst och hur hög 
kapitalkostnaden är. Genom att ha rätt finansiering kan alltså lönsamheten ökas. Företaget gör 
därför rätt i att utvärdera olika finansieringsmöjligheter för att finna det bästa alternativet, det 
billigaste. Kapitalkostnaden på lånat kapital är lägre än eget kapital om kapitalt placeras i 
lönsamma investeringar. Företagets totala avkastning i kronor är lika med: nettoresultat + 
räntekostnad. Så om företaget är bra på att förhandla med bank och leverantör om en låg 

                                                      
58 Carlsson, s.125-126. 
59 Ibid, s.126-134. 
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ränta så kan räntabiliteten öka i hög grad. Banker analyserar räntabilitet på totalt och eget 
kapital vid lån till åkeriföretag vilket redogörs för i ett senare kapitel. Räntabilitetsformeln 
nedan visar sambandet mellan avkastning på eget kapital och räntekostnader. Räntefritt 
främmande kapital, FK0, kan exempelvis vara leverantörskrediter och om det kapitalet ökar 
så ökar räntabiliteten. Räntekrävande främmande kapital, FKr, är lån från banker och 
finansieringsbolag och om det kapitalet ökar så ökar även då räntabiliteten. Skillnaden mellan 
kapitalkällorna består i hur mycket kapitalkostnaden är för de olika kapitalkällorna. Om det 
egna kapitalet, E, ökar så minskar räntabiliteten. Genom formeln kan olika nivåer på räntor 
analyseras. Vi ser att det inte är optimal att ha för mycket eget kapital om räntabiliteten ska 
öka, däremot skyddar det mot sämre tider. 

RE = [RT + RT *  + (RT – Rr) ]   (3.2.3.2 
Räntabilitetsformeln). 

 

RT = Den procentuella räntabiliteten på företagets totala kapital eller totala tillgångar 
RE = Den procentuella räntabiliteten på egna kapitalet efter skatt 

RT = Kapitalkostnaden i procent på det räntekrävande främmande kapitalet 
R0 = Kapitalkostnaden i procent på det räntefria främmande kapitalet 

E = Eget kapital i kronor 
FKr = Räntekrävande främmande kapital 

FK0 = Räntefritt främmande kapital 
Z = Skattesats i %. 

 
 

I figuren nedan visas sambandet mellan räntabiliteten på det totala kapitalet, RT, och hur 
tillgångarna är finansierade i en balansräkning. Tillgångar är lika med skulder och eget 
kapital tillsammans. Företaget kan finansiera med en mix av eget kapital, räntedragande 
främmande kapital och räntefritt främmande kapital. Har företaget skulder kan 
hävstångseffekten öka men därmed risken. Om checkkrediten, ett räntedragande främmande 
kapital, används mycket stiger kapitalkostnaden, men den är samtidigt en bra reserv för 
företaget att ta till vid tillfällig likviditetsbrist. Checkkrediten förutsätter att åkeriet vet att det 
i framtiden kan betala räntan genom det kassaflöde som uppkommer. 

 

 

          

        Genomsnittlig  
             räntabilitet  

        = RT %         
      Totala skulder = S 

   har genomsnittlig        
   räntekostnad = RS 

 

 

Totala         Eget  kapital = 
     tillgångar =             Räntabilitet  

                                efter skatt = RE 
       

     Räntedragande 
     T = S+E                Främmande 

     Kapital = FKr 

     Ränta = Rr 

= FK0 + FKr + E        
      Räntefritt                   

                                  Främmande  
                                  Kapital = FK0 
        Ränta = R0 = 0 
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Figur 3.2.2.2. Räntabilitetsformeln.60 

3.2.3 Risker 

Företagets risker kan delas in i affärsrisk och rörelserisk. För att göra bedömningar av 
företagets situation måste dessa faktorer tas i beräkning. Affärsrisken består av 
omvärldsfaktorer som till exempel affärsidé, konkurrens, styrka hos kund och leverantör, 
marknadssituation (tillväxt eller mognad) och position i produktlivscykel (tillväxt, mognad 
eller under avveckling). Rörelserisken består i sin tur av en strukturell och finansiell risk och 
kan mätas i kvantitativa termer såsom nyckeltal. Den strukturella risken mäts genom 
kostnadsstruktur, struktur på investeringar och personal. Den finansiella risken mäts genom 
soliditet, kassaflöde, räntemarginaler och räntevillkor. Genom att bedöma dessa faktorer kan 
företagets position och möjligheter bedömas.61 Lönsamheten på kapitalet varierar med olika 
faktorer. Företagets ledning måste ta hänsyn till dessa faktorer vilka är till exempel: 
risksituation, expansionskrav, konjunkturvariationer, produktlivscykelkurvan, ojämn 
investeringstakt och specifika situationsförhållanden med mera är sådana faktorer. 
Konkurrenter kan ta marknadsandelar ifrån företaget genom bättre tjänster och produkter, 
vilket ledningen måste försöka skydda företaget ifrån.62 Om åkeriet är medvetet om vilka 
risker som det utsätts för minimeras riskerna. En känslighetsanalys är ett sätt att simulera 
resultatet när olika parametrar förändras. Kostnader och nyckeltal som bruttovinstmarginal 
kan utvärderas vid olika värden. Dessutom analyseras ofta en break-even punkt, den kritiska 
volymen, för att se vid vilken punkt som kostnader och intäkter är lika stora.63 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.3. Risker (reviderad version).64 

 

3.2.4 Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur handlar om förhållandet mellan eget kapital och lånat kapital. Åkerier som 
verkar i en konkurrensutsatt och konjunkturberoende bransch måste ha tillräckligt med eget 
kapital för att kunna överleva under förlusttider. Det finns två sätt att agera under perioder 
med lägre resultat, antingen att använda reversibla resurser eller att ha en soliditetsbuffert. 
Reversibla resurser innebär att ha en större mängd rörliga resurser istället för fasta. Fördelen 
blir att företaget blir flexibelt för volymförändringar. Att ha en soliditetsbuffert innebär att 

                                                      
60 Samuelsson, s.512. 
61 Carlsson, s.21-22 
62 Samuelsson, s.249-250. 
63 Ibid, s.677-688. 
64 Carlsson, s.22. 
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företagets soliditet byggs upp för att klara ekonomiska svackor.65 Resursanvändning i ett 
företag sammankopplas alltid med den specifika verksamheten som ett företag bedriver. Ett 
helt aktivt val av finansiell strategi kan bara göras av börsnoterade företag som emitterar 
aktier. Många företag, i synnerhet familjeföretag, har bara möjlighet att justera 
kapitalstrukturen genom att öka lönsamheten och vinsten.66  

3.2.4.1 Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kapitalstruktur. Miller och Modigliani publicerade 1958 en teori, 
proposition 1, i vilken de beskriver att kapitalstrukturen inte har någon betydelse för 
företagets marknadsvärde, men teorin gäller bara om det inte finns några 
marknadsimperfektioner.67 Så eftersom det i verkligheten finns marknadsimperfektioner 
reviderades teorin. Proposition 2 säger därför att företaget ska låna så mycket som möjligt, då 
lån kan innebära fördelar genom att företaget kan skjuta upp skatten.68 En annan teori om 
optimal kapitalstruktur är trade-off teorin som går ut på att det finns risker med att låna, och 
därför bör företag endast låna upp till den gräns där risker med ytterligare lån är samma som 
nyttan med ytterligare lån.69 I figuren nedan ser vi hur en finansiering med endast eget kapital 
eller eget kapital och skulder slår mot företagets riskexponering. Där de rätlinjiga linjerna 
möts visar hur företagets kapitalstruktur bör vara för att få det högsta företagsvärdet. 
Proposition 2 sa att företaget bör finansiera med bara lån för att få störst utväxling, men 
eftersom det i verkligheten finns risker såsom finansiella kriser så stämmer inte teorin med 
verkligheten. Denna avvägning sker i företagets ledning med avseende på kapitalkostnader, 
risker i företagets verksamhet, intressenter och storlek et cetera.70 

 

 Företagsvärde 

        Företaget finansierat med eget kapital och skulder 

 

 

          

Företaget finansierat med eget kapital 

          Skuldsättningsgrad 

Figur 3.2.4.1 Trade-off teorin (reviderad version).71 

 

                                                      
65 Ibid, s.140-142. 
66 Larssson, s.102. 
67 Miller, Modigliani. "The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment." 
68 Miller, Modigliani. "Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: a Correction." 
69 Keown et al, s.392-394. 
70 Larsson, s.406. 
71 Ibid, s.406. 
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Soliditeten beskriver den långsiktiga stabiliteten i kapitalstrukturen och visar hur stor andel 
av företagets totala kapital som består av eget kapital. För att företaget ska kunna överleva på 
lång sikt och skydda sig mot lågkonjunktur och säsongsvackor behöver det bygga behöver 
upp finansiella resurser. Överväganden görs då mellan eget kapital och lån.72 Risker uppstår 
när företaget inte är helt finansierat med eget kapital.73 För att kunna förbättra en svag 
soliditet behöver företaget därför kunna generera internt tillförda medel.74 Genom att mäta 
soliditeten kan vi undersöka hur mycket företaget är beroende av externt kapital för att 
finansiera sina tillgångar. Både företag och banker undersöker genom soliditeten hur känsligt 
företaget är inför ränteförändringar och amorteringar. En större andel skulder är förstås en 
signal på att företagets känslighet gentemot räntekostnader ökar. Soliditeten används både av 
banker vid kreditutgivning samt företagets interna analys för att hålla ögonen på 
likviditetsmåtten inför kommande investeringar.75 Soliditeten kan kopplas till vilken risk 
åkeriet utsätts för. Ju högre risk desto högre soliditet behövs för att skydda åkeriet. Företag 
gör därför en avvägning mellan en hög avkastning som kan uppnås genom en hög 
skuldsättning och att undvika de risker som är förenliga med hög skuldsättning. De här 
riskerna finns främst i den ränta som åkeriet har i avtalet med bank.   

3.2.4.2 Soliditetsmål & investeringar 

En fördel med soliditetsmål är att företag kan sträva efter ett visst soliditetsmål och genom 
detta få ett större handlingsutrymme vid en lågkonjunktur eftersom företagets finanser är 
solida. Företaget har mycket eget kapital. Soliditeten kan också ses som ett mått på ett 
företags lånepotential. Men ett problem som uppstår vid långivning är bankens förmåga att 
rätt bedöma soliditeten utifrån värderingen av tillgångarna. Det vill säga, marknadsvärdet på 
tillgångarna kan vara ett annat än det bokförda värdet. En nackdel med soliditetsmål är att om 
lågkonjunkturen påverkar företaget negativt under en viss tid så kan företaget agera genom 
att minska investeringarna för att hålla soliditetsmålet. Men det kan få till följd att 
investeringar som skulle gett en högre soliditet på längre sikt inte görs. För att förbättra 
soliditeten avsevärt på kort sikt måste investeringsnivån minska drastiskt. Lönsamheten kan i 
det här fallet mätas genom ROI.76 Det finns alltså komplikationer med att bedöma vilken 
soliditet som är den optimala och det uppkommer framförallt genom värderingen av 
tillgångarna och framtida osäkerheter. 

3.2.5 Relation med kund, bank & leverantör 

En viktig aspekt i stora företag och industriers ekonomistyrning är att ha bra kännedom och 
förtroende för sina affärsrelationer. När de samarbetande företagen kan mer om varandra och 
känner förtroende så kan de totala kostnaderna i värdekedjan minskas. Det blir allt vanligare 
med outsourcing, joint venture, leverantörssamverkan och strategiska allianser. Det medför 
att kontakterna företagen emellan och med kunderna förändras. Genom att förstå 
ekonomistyrning även utanför det egna företaget kan det leda till effektivare styrning och 
lönsamhet.77 Åkerierna samarbetar med dels leverantör av lastbil, banken i fråga om 
finansiering av lastbil eller rörelsekredit, samt med sina kunder och leverantörer. 

                                                      
72 Hallgren, Ö. Finansiell strategi och styrning. Helsingborg: Ekonomibok. s. 8. 
73 Ibid. s.15 
74 Ibid. s.18 
75 Carlsson, s.72 
76 Arwirdi, O. Yard, S. (1986). Kriterier för investeringsbedömning: teori och tillämpning. Lund: Doxa. s.98-
107. 
77 Samuelsson, s.101-102. 
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3.3 BANKENS BEDÖMNINGSKRITERIER VID LÅN TILL ÅKERIER 

Vid investeringar i stora anläggningstillgångar spelar krediten en viktig roll. Företag behöver 
kredit i olika former för sina investeringar. Eget kapital är inte tillräckligt för att finansiera. 
Dessa krediter erhålls från en mängd kreditgivare på den så kallade kreditmarknaden som är 
marknaden där pengarna lånas ut, som affärsbanker, sparbanker, finansieringsbolag, 
försäkringsbolag, hypoteksinstitut, myndigheter med flera. I vår uppsats har vi valt att utgå 
från banker som kreditgivare.78 Vi kommer att behandla kreditgivning genom bankernas 
generella synpunkt vid kreditgivning till företag. Figuren nedan visar 
kreditöverenskommelsen mellan ett företag och en bank. Båda parters argumentationer och 
förberedelser samspelar för att kreditöverenskommelsen så småningom skall kunna leda till 
att avtal mellan parterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Kreditöverenskommelse (reviderad version).79  

3.3.1 Kreditpropå  

Företagets ansvar som kredittagare är att kunna presentera detaljerad samt trovärdig 
kreditpropå till banken. I detta bör företaget presentera sitt kapitalbehov som ytterligare ska 
kunna förstärkas av företagets finansiella historik och utveckling. Detta skall kompletteras 
vidare med detaljer om företagets framtida visioner, kunskap om företagsledare och deras 
mål, en översikt om företagets nuvarande tillgångar och skulder, tillsyn över företagets 
produkter och marknaden, samt kunder och konkurrenter. Bankerna är vid kreditgivning 
intresserade av nyckeltal och kvantitativa data som kan räknas utifrån företagets 
balansräkningar, oftast de senaste tre åren. Med hjälp av olika nyckeltal kan banken analysera 
företagets återbetalningsförmåga. Varje verksamhet i behov av en marknadsplan inför sina 

                                                      
78 Taylor, L. (1989). “How to Succeed at Bank Financing.” The Journal of Business strategy. March/April. s.58-
61. 
79 Broomé, P. (1998). Kreditgivning till företag. Lund: Studentlitteratur. s.30. 
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investeringsbeslut. Denna marknadsplan är ett slags kommunikationsverktyg mellan företaget 
och externa kreditgivare. Planen underlättar för banken att säkerställa att företaget uppnår det 
önskade lönsamheten. Detta kan göras med hjälp av kvantitativa data och budgeter som 
representerar den framtida avkastningen. Banken använder sig av olika nyckeltal för att 
beräkna dessa. Banken är även väldigt intresserad av företagets historiska utveckling. 
Företagets mål som kredittagare är att kunna minimera kostnaderna för lånet samtidigt som 
banken är intresserad av en vinstmaximering.80  

3.3.2 Lönsamhetsanalys 

För att banken skall kunna komma fram till rätt beslut måste banken använda sig av olika 
analysverktyg. Förutom en allmän analys av företagets bokslut kommer även banken att 
engagera sig mer i det specifika företagets egenskaper. Detta inkluderar en närmare 
undersökning av företagets vision och affärside, branschens egenskaper, ledningens 
skicklighet och företagets återbetalningsförmåga. Relationen mellan banken och företaget och 
deras nätvärk samt hur insatt banken är i företagets verksamhet är av stor betydelse vid en 
kreditgivnings process. Alla kreditbedömningar kommer tyvärr inte stämma med hur utfallet 
blir. Detta beror på att banken ofta förlitar sig mer på sin egen intuition i saknad av ett mer 
objektivt verktyg. När det gäller bedömning av kredittagarens personliga egenskaper så 
förlitar sig de flesta bankerna på faktorer som ålder, yrkeserfarenheter, tidigare referenser, 
privatekonomi samt yrkeskompetens och ekonomikunskap. Dessa variabler är grundläggande 
faktorer vid kreditbedömning som alla kreditgivare förlitar sig på. Den traditionella 
kreditbedömningen grundar sig fortfarande på numeriska värderingar och den historiska 
utvecklingen men även beräkning av företagets framtida lönsamhet.81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
80 Taylor, s. 58-61. 
81 Ibid, s.58-61. 
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4. PRAKTISK METOD 
I den praktiska metoden redogörs för forskningsstrategi. Vi har gjort en fallstudie, vi 
beskriver urval och semistrukturerad intervju och intervjuguide. Vi ger även källkritik. Sist i 
kapitlet visar vi vår undersökningsmodell. 

4.1 FORSKNINGSSTRATEGI 

4.1.1 Fallstudie 

Fallstudier är att studera ett specifikt fall. Det kan exempelvis vara en organisation, en plats, 
en person eller en specifik händelse. Fallstudien rör en intensiv studie av just detta fall och 
syftet är inte att generalisera resultaten till andra liknande situationer. Det viktiga är inte 
huruvida resultaten kan generaliseras, utan hur bra de teoretiska påståendena är för just det 
fallet.82 Fallstudien kan gälla en situation för att den i sig är intressant och för att få bättre 
förståelse rent generellt av en företeelse. Fallstudien är förankrad i verkliga situationer vilket 
ger en holistisk beskrivning.83 Att fallstudien redogör för en viss situation på ett ingående sätt 
innebär både fördelar och nackdelar. En fördel är att fallstudien har en styrka i att utöka 
kunskapsbasen inom ett visst område. En nackdel är att utrymmet för beskrivning och detaljer 
kan bli för stort. En annan nackdel är att fallstudien kan verka som en beskrivning av en 
helhet, när den i själva verket är en liten del av helheten.84 Vidare ska empirin vara 
analysförberedande. Med detta menas att empirin ska vara neutral och strukturerad. Empirin 
är som en berättelse som förmedlar ett budskap. Forskarens röst framträder mer i analysen. I 
empirin används mycket citat för att förmedla en bild av verkligheten.85 Vi har för avsikt att 
den här fallstudien leder till en ökad kunskap hos läsaren, men vi har inte för syfte att 
generalisera resultaten i den här studien till andra företag i en liknande situation. Vidare gör 
vi en avvägning mellan en tät redogörelse och en kortare beskrivning för att få en tillräckligt 
bra helhetsbild av åkeriernas situation. Genom en kvalitativ fallstudie kan vi få nya 
infallsvinklar vilket vi inte kan få vid en kvantitativ studie. 

4.1.2 Urval 

Vi har använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval, sådana personer som för tillfället 
råkade finnas tillgängliga för oss.86 Vår handledare Per Nordström hade kontakt med åkerier 
och vi ansåg det tillräckligt att kontakta ett par av dem för att utföra en fallstudie. Vi valde 
två åkerier med något olika verksamheter men i samma storlek. De utvalda åkerierna har en 
väl fungerande ekonomi och har funnits i mer än 20 år. 

4.1.3 Semistrukturerad intervju 

I vår uppsats använder vi semistrukturerade frågor, vilket ofta utgörs av en lista med 
specifika teman som ska beröras.87 Fördelen med en semistrukturerad intervju jämfört med en 
helt strukturerad intervju är att frågorna är mindre begränsade med möjlighet för 
respondenten att styra mer själv.88 En annan fördel är också att utifrån svaren på frågorna kan 
vi som intervjuare komma in med nya frågor under intervjun som är relevanta för vårt arbete. 

                                                      
82 Bryman, Bell s.71. 
83 Merriam, s.46. 
84 Ibid, s.46-47. 
85 Nylén, s.70-71. 
86 Bryman, Bell s.124. 
87 Ibid, s.363. 
88 Ibid, s.369. 
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I våra intervjuer har vi utgått från en färdig intervjuguide med frågor vi vill undersöka utifrån 
våra problemställningar. Detta skapar möjlighet att anpassa frågorna till respondenterna och 
kunna föra ett slags intervjusamtal, samtidigt som man ser till att relevanta ämnen behandlas. 
Allmänna frågor ställs i början för att senare specialiseras. Vi har valt en semistrukturerad 
intervju för att inte påverka med våra eventuella förutfattade meningar. Den 
semistrukturerade intervjun gör att vi kan vara mer flexibla och även ställa följdfrågor om vi 
upplever något område som särskilt intressant.  

4.1.4 Intervjuguide 

Vi har utformat intervjuguider genom att skapa teman som handlar om de olika teorierna om 
investeringsbeslut och finansieringsplaner. Vi har en intervjuguide för åkeri och en för bank. 
Detta för att se hur företagens situation och planering sammanfaller med teorierna samt 
bankens syn på processen. Vi följer Kvales lista för att uppnå en framgångsrik intervju. Den 
säger att vi ska vara insatta, strukturerade, tydliga, visa hänsyn, sensitiva, öppna, kritiska, 
komma ihåg och tolka innebörden.89 Vi ska även vara balanserade och göra etiska 
överväganden. För att följa Kvales lista så läser vi först på om företagen, vi beskriver för 
respondenterna hur intervjun ska ske innan vi börjar, vi ställer enkla frågor och låter den 
intervjuade tala till punkt och tänka efter, och vi försöker visa en empatisk och öppen 
inställning. Dock vet i innan vad vi vill ha ut av intervjun och vi är kritiska till svaren ifall vi 
inte får tydliga svar. Vi använder anteckningar för att komma ihåg och vi tolkar svaren utan 
att påtvinga respondenterna någon av våra åsikter.  

 

4.2 KÄLLKRITIK 
 

4.2.1 Kvalitativ forskning 

Kritik som riktas mot den kvalitativa forskningen är att den är för subjektiv och svår att 
replikera och generalisera och har bristande transparens. Påståendet att forskningen skulle 
vara subjektiv är ett uttryck för att forskningen utgår från den enskilda forskarens uppfattning 
om vad som är viktigt, samt att det kan finnas för lite information om varför forskaren valt ett 
visst tema. Kritiken att forskningen är svår att replikera avser det faktum att forskaren gör 
subjektiva tolkningar av de data som samlas in och att data kan vara ostrukturerade, dessutom 
kan miljön som studerats påverkas av forskaren och därmed försämra andra forskares 
möjlighet att replikera forskningen. Den tredje kritiken är att forskningen är svår att 
generalisera till andra situationer utöver den situation som forskaren studerat, att de personer 
som intervjuas inte är representativa för en hel population. Den sista kritiken är att 
forskningen brister i transparens, det vill säga att det inte finns fullständiga beskrivningar av 
hur forskaren kommit fram till sina slutsatser genom analys av data.90 Bristerna som förs 
fram i kritiken möter vi genom att i studien lägga vikt vid förklaringen av betydelsen av 
studiens problem och syfte, genom att höja studiens kvalitet genom att uppfylla 
bedömningskriterierna, samt göra en noggrann beskrivning av hur hela studien genomförts 
och hur data har tolkats. Vi är medvetna om att tolkning vid kvalitativa studier kan ge olika 
perspektiv och aspekter av samma verklighet. 

                                                      
89 Bryman, Bell, s.370. 
90 Ibid, s.318-320. 
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4.2.2 Tolkning av data 

Vi har vid intervjuerna fört noggranna anteckningar och lyssnat uppmärksamt och inte 
avbrutit för att vi ville skapa en god stämning där respondenterna kunde få tala fritt. Med 
detta ville vi inte påverka för mycket med våra egna eventuella förutfattade meningar utan vi 
ville få information som kunde leda oss till svar och förståelse för vår problemformulering. 
Det finns dock en risk att svaren ändå blev skeva då vi inte har möjlighet att vara helt 
objektiva eftersom vi som alla andra har erfarenheter och kunskap innan studien som 
påverkar vad vi uppfattar som viktigt. 

4.2.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har förts på åkerierna Mångergs åkeri AB samt NSA Logistics AB på Västerslätt 
i Umeå, samt Swedbank och SEB:s bankkontor i Umeå under april och maj månad. Vi har 
mailat frågorna till Volvofinans bank på grund av tidsbrist från både vår och bankens sida. Vi 
har bestämt en tid innan genom telefonsamtal till åkerier, och tidsbokning direkt på bankerna. 
Respondenterna och har varit tillmötesgående, haft tid, och svarat på våra frågor. Om de inte 
förstått en fråga har dem sagt det och vi har gett ett exempel. En risk är att respondenterna 
endast lämnade sådan information som ställde dem och det företag dem representerade i 
positiv dager. Dock anser vi att i har fått en nyanserad bild genom deras svar, så vi anser inte 
att uppsatsen ger en felaktig bild av åkeriernas situation och ekonomistyrning. 

 

4.3 UNDERSÖKNINGSMODELL 

Vi utgår ifrån nedanstående undersökningsmodell i vår studie. Undersökningsmodellen är 
författarnas egen utformning. Vi ser ämnet lastbilsinvesteringar som en process där flera 
påverkansfaktorer inverkar. Investeringsprocessen och finansieringen som en process där 
företaget samspelar och påverkas av banker och risker i sin verksamhet och omgivning. 
Företaget börjar med ett beslut om investering. Bankens bedömning och risker i åkeriets 
verksamhet påverkar detta beslut. Vidare påverkar även bank och risker 
finansieringsplaneringen. Risker består främst av konkurrens, efterfrågan och 
kapitalkostnader. Vi delar in analysen i de delar som är illustrerade i figuren nedan för att få 
en helhetsbild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3. Undersökningsmodell. 
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5. EMPIRI 
I empirin visas respondenternas svar på författarnas intervjufrågor vid intervju med VD på 
åkerier och företrädare för banker.  

5.1 MÅNGBERGS ÅKERI AB 

5.1.1 Åkeriet 

Mångbergs Åkeri AB startades av Kenneth Mångberg 1986 med en lastbil. Idag har åkeriet 
20 bilar och 18 släp. Åkeriet har egen verkstad och kontor. Antalet anställda är 36 varav 31 
chaufförer. Åkeriet transporterar till största delen livsmedel på sträckan Stockholm–Luleå, 
Jönköping-Luleå och Linköping-Luleå. Åkeriet har transportöravtal med Frigoscandia 
Distribution AB och kör med 7 lastbilar åt ICA.91  2007 hade åkeriet en omsättning på 47 
miljoner. Soliditeten 22 %. Anläggningstillgångarna var upptagna till 26 miljoner.  

5.1.2 Intervju 

Här följer en redovisning av intervjun med VD Kenneth Mångberg.92 

1. Vilken affärsidé har företaget? 

”Vi har som målinriktning att uteslutande köra mat, livsmedel. Vi kan ej blanda farligt gods 
med livsmedel. Vi håller kylan, och bilarna rena och snygga. Chaufförerna ska vara klädda 
enligt våran mall, dem är vårat ansikte utåt. Vår filosofi är att vara i tid, att hålla det rent och 
snyggt. Det är så vi har byggt upp det här och vunnit på.”  

2.  Hur skulle ni bedöma branschens karaktär (konjunktur, konkurrens etc.)? 

”Vi kör mat och alla äter ju. Vi gjorde faktiskt våra bästa år under 90-talet, man äter ju 
hemma under svåra tider. Men vi kommer bli mer konkurrensutsatta i framtiden, dem tittar 
var det finns jobb.” Kenneth menar även att ”det finns de som kör olagligt,” och att ”banken 
gör ibland en dålig bedömning vilket kan få personer… stackars killar, i personlig konkurs.” 

3. Hur går ni tillväga när ni ska göra investeringar i fordon?  

”Vi köper 3-4 bilar per år. Vi har SEB Finans. Vi ser långsiktigt och gör avrop. Vi har vår 
egen verkstad vilket vi sparat in på genom egna reparationer.” 

1. Har ni en beräkningsmodell?  

”Vi investerar i samma takt som vi avbetalar. När bilarna är avbetalade så kör vi ett år till. 
Antingen så byter vi in bilen hos Volvo Scania, eller säljer till utlandet. Men man får dåligt 
betalt för gamla bilar.” 

2. Hur ser den ut? 

Här anser vi att frågan besvarats i och med föregående svar. 

4. Har ni en investeringsplan för era investeringar i fordonsparken? 

                                                      
91 Mångbergs Åkeri AB. http://www.mangbergsakeri.se/system/start.asp?HID=18&FID=16&HSID=152 
92 Intervju: VD. Kenneth Mångberg, 2009-04-25. 
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”Vi har avtal med Volvo Scania”, berättar Kenneth. ”Vi har ett reparationsavtal där vi lägger 
in kronor och gör avtal om hur länge bilen ska gå. Går den längre betalar vi mer. I avtalet har 
vi bärgning, reparation etc., rubbet inbetalt. Därför kan vi veta vad vi ska betala exakt innan. 
Vi gör också en upphandling av bränsle.” Det Kenneth menar är att dem får ett fastpris från 
bensinbolaget. 

5. Vilka faktorer ligger till grund för ett investeringsbeslut, det vill säga, vad avgör om ni 
skall göra en investering eller inte? 

”Vi ska ha stadigvarande kundtrafik”, berättar Kenneth. ”Steg 1 är att bilen ska omsättas i 
produktion. Steg 2, det ska vara bra grejor, vi utrustar med GPS och musik så dem trivs. Det 
ska vara nya, fräscha grejor. Vi byter vart 4-5 år, därför får vi inte stora reparationskostnader. 
Vi har utbildning av personal, dem ska vara miljömedvetna och kundvänliga.” 

6. Hur fastställer ni om investeringen är lönsam? 

”Vi måste ha balans i nord-sydlig riktning, bilarna ska vara fulla, vi kör ej med tomma bilar.” 

7. Vilka riskfaktorer beaktar ni inför en investeringskalkyl? 

”Investeringen på bilen är 5 år. Kunderna vill inte skriva mer än ett års avtal. Vissa kunder 
har vi längre och dem är basen i vår kalkyl. Ca hälften av bilarna är avbetalade. Vi gör en 
riskanalys på om vi tappar en större kund. Steg 1 är då varsel, steg 2 är att ställa fordonet eller 
avveckla, men vi har ej behövt göra det än. Räntan är en risk. Vi vet heller aldrig när bilen 
kan gå sönder, därför har vi reparationsavtal.”  

a. Hur bedömer ni kalkylräntan? 

”Jo vi tittar på stibor bland annat.” 

b. Hur bedömer ni framtida kassaflöde? 

”Sen 10 år har ganska jämt kassaflöde, vi vet hur det ser ut. Vi har olika cykler varje år. 
Oktober-november går det uppåt, vi har upphandlingar inför julen, och likaså semestertider. 
Då kör vi extrabil på extrabil, vi kör för GB, en bil på vintern, men 3-4 gånger per vecka på 
sommaren… och allt annat följer med också, folk ska grilla. Alla storhelger är det mycket, 
däremellan är det svackor.” 

8. Hur gör ni en avvägning mellan fördelar med ytterligare lån (räntor är avdragsgilla, och 
hävstångseffekt) och de risker som tillkommer? 

”Vi försöker att inte låna alltför mycket, vi sprider investeringarna, kanske 3-4 bilar per år, vi 
gör inga onödiga investeringar i år.” Kenneth menar att ”det inte är roligt att ha lån.” 

9. Vilka kapitalkällor prioriterar företaget (internt kassaflöde, långfristiga lån, kapital från 
ägare, avveckling av egna tillgångar eller minskning av rörelsekapital)? 

”Vi har lån, de är upphandlade redan, ett telefonsamtal bort. Vi bygger eget kapital. Det är 
löpande hela tiden. Gör bedömningar om att investera eller reparera. Vi har 13-14 miljoner 
stadigt i lånebild.” 

10. Vilken soliditet eftersträvas? 
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”Vi vill ha en så bra soliditet som möjligt. Vi blir aldrig skuldfria i den här branschen. Det är 
ett stort kassaflöde ut och in. Vi har en kund, Bring som tar 14 % på alla körvägar, de är 
risktagare. Vi får alltid pengarna. Vi har aldrig gjort en kundförlust.” 

11. Hur planerar ni sambandet mellan amortering, avskrivning och räntekostnader? 

Vi anser att frågan besvarats i och med att åkeriet utgår ifrån sitt avtal med finansbanken. 

12. Hur bedömer ni avskrivningstiden (ekonomisk livslängd)?  

”Vi skriver av med 30 %, i år bara 20 %. Bilarna skrivs av på 5 år, släp på 10 år. Varje månad 
gör vi bokslut. Vi ser hur det sett ut och har kontakt med revisorn. Vi har bra koll på hur det 
sett ut. En lastbil används 4-5 år och körs ett år extra. Det som fås då bilen säljs sätts i pott 
och används till släp. En lastbil kostar ca 3 miljoner med aggregat. Vi betalar 20 % kontant. 
Vi har en avbetalningsplan med rak avbetalning på 5 år, ca 30 000-40 000 per bil.”  

a. Tar ni hänsyn till restvärde i era beräkningar? 

Frågan bevarades genom föregående fråga. Inget restvärde. 

b. Vilken avskrivningsmetod har ni? (Linjär eller degressiv eller 
produktionsberoende, fast och rörlig del etc.) 

Åkeriet har linjär avskrivningsmetod vilket framkom genom fråga 12. 

13. Hur går ni tillväga vid en eventuell riskhantering där justeringar behöver göras (t.ex. 
justera kalkylränta, amorteringstid)? 

”Banken höjer ibland räntan men säger till innan. Vi kan förlora på att banken inte säger till, 
som till exempel utlandslån på 90-talet. Det är viktigt med en bra relation till banken. Räntan 
är ett aber, bara försöka förhandla. Vi har ett överkapital som banken får utnyttja vid 
likviditetsproblem. 

14. Finns det något övrigt att tillägga inom detta område? 

”Jo vi har fått förfrågningar om att sälja. Och vi har en bra relation med banken.” 
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5.2 NSA LOGISTICS AB 

 

5.2.1 Åkeriet 

NSA Logistics AB har 39 fordon och är ett renodlat åkeri som mest kör åt DHL. Åkeriet har 
35 anställda, varav 33 kollektivt anställda och 2 tjänstemän. Åkeriet ingår i koncernen NSA 
Företagen. Totalt finns i koncernen 5 bolag. Stefan Andersson är VD på NSA Logistics AB.93 
2007 var omsättningen på 34 miljoner kronor. Soliditeten var 20 %. Anläggningstillgångarna 
var upptagna till 16 miljoner kronor.94 

5.2.2 Intervju 

Här följer en redovisning av intervjun med Stefan Andersson, VD, NSA Logistics AB95. 

1. Vilken affärsidé har företaget? 

Så här formuleras företagets affärsidé. ”Med motiverad personal, den modernaste 
fordonsparken och effektivaste organisationen erbjuda transporter och logistiktjänster inom 
Norrland med bas i Umeå. Vi erbjuder tjänster inom lager, omlastning och godstransport.” 
Stefan berättar även att åkeriet ”kör lite livsmedel men annars allt möjligt.” 

2.  Hur skulle ni bedöma branschens karaktär (konjunktur, konkurrens etc.)? 

”Branschen fått mycket konkurrens ifrån utlandet vilket drar ner priset.” Han menar också att 
”åkeribranschen är en lågprisbransch.”  

3. Hur går ni tillväga när ni ska göra investeringar i fordon?  

”Vi utgår ifrån ett behov som styr, dels ifrån miljösidan, dels ifrån kunder, även ålder på 
lastbilarna spelar in, samt om helserviceavtalet går ut så byts lastbilen ut. Men en stor del 
beror på vad kunderna vill.” 

1. Har ni en beräkningsmodell?  

”Åkeriet får en offert från bilmärket, valet faller på det som blir billigast.” 

2. Hur ser den ut? 

Här ansåg vi att svaret i fråga 3.1 var tillräckligt. Åkeriet utgår ifrån offerten. 

4. Har ni en investeringsplan för era investeringar i fordonsparken? 

”Det är behovet som styr, åkeriet följer serviceavtalet där allt ingår. Avtalen löper på 7 år.” 

5. Vilka faktorer ligger till grund för ett investeringsbeslut, det vill säga, vad avgör om ni 
skall göra en investering eller inte? 

”Det är dels kundens behov, och miljökrav.” ”Egentligen kan dem köra längre med 
lastbilarna men miljökraven säger att dem måste bytas.”  

                                                      
93 NSA Logistics AB. http://www.nsaforetagen.se/om-oss/ 
94 Affärsdata. http://www.ad.se 
95 Intervju 2009-05-05. 
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6. Hur fastställer ni om investeringen är lönsam? 

Stefan säger att dem ”bytt bank ett antal gånger.” ”Vi utgår ifrån bilfinansieringen och skriver 
bara under avtalet. Men åkeriet har även ett fastställt belopp per år i hur mycket som ska 
investeras i lastbilar.” 

7. Vilka riskfaktorer beaktar ni inför en investeringskalkyl? 

”Att ej få en körning. Vi sprider fordonen och använder växelbruk. DHL går bra. Men det är 
en affärsrisk att få mindre körningar.” 

1. Hur bedömer ni kalkylräntan? 

”Jo vi bedömer kalkylräntan, absolut. Vi frågar även andra finansbolag vad deras kalkylränta 
är. Hittills har Swedbank varit billigast.”  

2. Hur bedömer ni framtida kassaflöde? 

”Vi har fastuppdrag” berättar Stefan. ”Körningen är helchartrad. Priset ligger till grund för 
bedömningen. Vi har även kalkyldata ifrån Transportförbundet.” 

8. Hur gör ni en avvägning mellan fördelar med ytterligare lån (räntor är avdragsgilla, och 
hävstångseffekt) och de risker som tillkommer? 

”Om vi har överlikviditet gör vi ett kontantköp eller avbetalar lån. Överlikviditet fyller igen 
funktion. Eller så köper vi en ny släpvagn.” 

9. Vilka kapitalkällor prioriterar företaget (internt kassaflöde, långfristiga lån, kapital från 
ägare, avveckling av egna tillgångar eller minskning av rörelsekapital)? 

Vi förstår att åkeriet prioriterar och gör en avvägning mellan interna medel och långfristiga 
lån. 

10. Vilken soliditet eftersträvas? 

”Vi vill att den ska bli bättre och bättre. Men ju mer man investerar desto sämre blir den. Men 
lastbilarna är vår fabrik, vi köper hellre bra fordon.” 

11. Hur planerar ni sambandet mellan amortering, avskrivning och räntekostnader? 

”Vi har serviceavtal i botten som löper på den tiden och vi amorterar på den tiden. Ibland 
skriver vi av tidigare, det är en pluseffekt när vi ska byta in. Ibland amorterar vi in tidigare. 
Nu ska vi införa en ny avskrivningsmodell där vi ska göra avskrivningar med restvärde. 
Hittills har vi inte haft något restvärde med.”  

12. Hur bedömer ni avskrivningstiden (ekonomisk livslängd)?  

Här besvarades frågan genom föregående fråga. Det vill säga genom serviceavtalet. 

1. Tar ni hänsyn till restvärde i era beräkningar? 

Frågan besvarades genom fråga 11. 

2. Vilken avskrivningsmetod har ni? (Linjär eller degressiv eller 
produktionsberoende, fast och rörlig del etc.) 
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Först vet inte Stefan vad vi menar med metod, och vi förklarar skillnaden mellan linjär och 
degressiv. Då säger han att ”…vi har linjär metod. Lika stort belopp varje gång.” 

13. Hur går ni tillväga vid en eventuell riskhantering där justeringar behöver göras (t.ex. 
justera kalkylränta, amorteringstid)? 

Vi förstår att företaget utgår ifrån avtalet med finansieringsbanken. 

14. Finns det något övrigt att tillägga inom detta område? 

”Nej, jag vet inte.” 
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5.3 SWEDBANK 

Hos Swedbank kan åkeriet ha ett företagskonto med en rörelsekredit kopplad till. Räntan 
betalas för delen som åkeriet nyttjar av krediten.96 Åkeriet kan även ta avbetalningslån. Det 
sker med 80 % som säkerhet för maskiner och inventarier med ett värde på 
andrahandsmarknaden. Avbetalningen kan justeras så den passar det specifika företagets 
verksamhet med avseende på svängningar i säsong. I redovisningen redovisas lånet som ett 
vanligt lån. Åkeriet gör avskrivningar på objektet i sin redovisning.97 Här följer en 
redovisning av intervjun med Kerstin Persson på Swedbank Företag i Umeå.98  

1. Vilka bedömningskriterier utgår ni ifrån vid lån till åkeriföretag? 

”Vi utgår ifrån lönsamhetskalkyler, ser på bokslut och företagets budget framöver för 
investeringen ifråga,” berättar Kerstin. ”Vi vill även se en likviditetsbudget för 1 år 
framöver.”  

2. Vilka nyckeltal analyserar ni? 

Kerstin berättar att dem analyserar en del nyckeltal själva, mens er även på en UC. Det vill 
säga kreditupplysning från UC. De nyckeltal som analyseras är soliditet, räntabilitet på eget 
och totalt kapital och olika likviditetstal. 

3. Tar ni ut en säkerhet? 

”Själva lastbilen fungerar som en säkerhet i sig.”  

1. Vilken sorts säkerhet? 

Kerstin säger att de tar ut 20 % i insats från åkeriet.  

4. Vilka risker bedömer ni? 

Swedbank ”…ser på branschen, själva företagets risk och situation, säger Kerstin. ”…hur 
solitt det är och så.” 

1. Hur bedömer ni risken? 

Här berättar Kerstin att de ser på hur ett engagemang i åkeriet slår mot bankens egen risk om 
banken tackar ja eller nej. De beräknar utifrån räntan också.  

5. Vad skiljer långivning till åkeriföretag jämfört med företag generellt sett? 

”Egentligen inte så mycket, i åkeriföretag sker finansieringen med säkerhet i bilarna.” 

6. Hur bedömer ni åkeriets framtida lönsamhet? 

”Åkeribranschen har haft tunga år, ökad konkurrens, marginalerna minskar. Men framtiden är 
ju svår att säga något om.” 

7. Har ni fast eller rörlig ränta? 

                                                      
96 Swedbank: Kontokredit Företag. http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,2164,00.html 
97 Swedbank: Företag: Finansiering: Avbetalning. 
http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,2176,00.html 
98 Intervju: Kerstin Persson, Swedbank Umeå, 2009-05-18. 
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”Rörlig ränta.” 

8. Har ni skilda överenskommelser för olika åkerier eller standardavtal? 

”En standard i avtalen är att bilen är som säkerhet, och de här 80 % - en. Men vi har ett nytt 
avtal för varje kund, varje kund är unik.”  

9. Förändrar ni låneavtalet till fördel för åkeriet om dess lönsamhet ökar och vice versa? 

”Man kan alltid ta en diskussion med kunden, …om kunden sköter avtalet kan man inte säga 
upp”, ”…om vi har en stor risk kan vi säga upp avtalet.” 

10. Hur sätter ni er in i åkeriets verksamhet innan ni börjar förhandla? 

”Vi förhandlar ej om avtal förrän vi har bedömt kunden.” 

1. Analyserar ni en marknadsplan? 

Kerstin säger här att Swedbank ser på de saker hon berättat tidigare i intervjun. 

11. Hur viktig är den personliga relationen mellan företrädare för bank och åkeri? 

”Jo den är ganska viktig, särskilt i hårdare tider, det är viktigt med goda relationer, att man 
kan känna att man kan lita på kunden.” 

12. Gör ni en egen bedömning av anläggningstillgångens värde (lastbilen)? 

”Jo vi gör en bedömning fast inte vi, men finansbolaget Swedbank Finans har värderingsmän, 
de värderar till värderar värde om 6 månader.” 

13. Hur påverkar lågkonjunkturen er långivning till åkeriföretag?  

”Ja, den påverkar, vi kollar väldigt noga med kundens lönsamhet, orderingångar…”, Kerstin 
säger att dem är noggrannare i lågkonjunktur. ”Det är bara dem duktigaste som klarar sig av 
åkerierna.” 
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5.4 SEB 

Åkerier kan få rörelsekredit hos SEB. Då tillkommer en rörlig ränta på den del som används 
av krediten vid behov av likviditet. Rörelsekrediten passar särskilt korta fordringar som 
kundfordringar eller varulager. Priset är individuellt för olika företag.99 Åkerier kan även få 
avbetalningsfinansiering via SEB vid finansiering av lös egendom. Åkeriet köper själv 
objektet och delar upp betalningen på mellan 3-7 år. Det bokförs i balansräkningen och i 
resultaträkningen kostnadsförs avskrivningar och ränta.100 Här följer en redovisning av 
intervjun med Dan Kvist, Client Executive på SEB Banken i Umeå.101  

1. Vilka bedömningskriterier utgår ni ifrån vid lån till åkeriföretag? 

Dan berättar att banken ”tittar på vad åkeriet har för avtal och affärsmodell, samt ”hur åkeriet 
tar betalat, hur avtalsstrukturen ser ut, bränsleklausuler är viktigt. Även avtalets längd utifrån 
tänkt investering, typ av transporter, körsträcka och gods.” Vidare säger han att ”det går 
sämst för fjärrtransporter just nu, men för de som kör för industri och livsmedel går det 
bättre.”  

2. Vilka nyckeltal analyserar ni? 

”Vi har automatscoring från Upplysningscentralen, det är en sammanvägning av nyckeltal.” 

3. Tar ni ut en säkerhet? 

”Leasing och avbetalningskontrakt gäller. Åkerierna har ju uteslutande leasingavtal där det är 
återtagande förbehåll och ofta 20 % i egen insats.” 

1. Vilken sorts säkerhet? 

Vi anser att Dan besvarat frågan genom föregående fråga. 

4. Vilka risker bedömer ni? 

”Riskerna bedöms genom affärsmodell. Trenden är att åkerier går i konkurs. Lönsamheten 
har försämrats. Till exempel så börjar fjärrtransporter också köra frystransporter. Det är 
hårdare konkurrens. Konkursstatistiken har ökat.” 

1. Hur bedömer ni risken? 

Den här frågan besvarades genom fråga 1 och 4. 

5. Vad skiljer långivning till åkeriföretag jämfört med företag generellt sett? 

Här undrar Dan vad vi menar, och när vi förtydligar lite genom att exempelvis jämföra med 
industrin, så säger han att “inom åkeribranschen så fungerar lastbilen som en säkerhet” och 
att ”… objektsfinansiering gäller investeringar i lastbilar och trailers.” 

6. Hur bedömer ni åkeriets framtida lönsamhet? 

”Inom miljögods har priset inte förändrats mycket. Men för dem som kör rundvirke har 
marginalerna pressats. Men kassaflödet är viktigast, vi gör en kassaflödesanalys.” Dan tror att 

                                                      
99 SEB. Företag: Finansiering: Rörelsefinansiering. http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?website=TAB2 
100 SEB. Företag. Finansiering: Investeringsfinansiering.  http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?website=TAB2 
101 Intervju: Dan kvist, SEB Umeå, 2009-05-07. 
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”lönsamheten försämras.” ”Men konkurrensen i norra Sverige är mindre än i södra på grund 
av utlandet. Chaufförer från Ryssland eller Ukraina kan alltid köra billigare för någon 
tusenlapp bara.”   

7. Har ni fast eller rörlig ränta? 

”Vi har i 99.9 % av avtalen rörlig ränta.”   

8. Har ni skilda överenskommelser för olika åkerier eller standardavtal? 

”Vi har individuellt pris och utgår mycket ifrån företagets rating.”  

9. Förändrar ni låneavtalet till fördel för åkeriet om dess lönsamhet ökar och vice versa? 

”Rörelsekrediten ökar med omsättningen. Rörelsekrediten är 45 dagar i snitt. Lönsamheten 
har stor betydelse för kreditvillkor.”  

10. Hur sätter ni er in i åkeriets verksamhet innan ni börjar förhandla? 

Dan svarar ungefär som i fråga 1.  

1. Analyserar ni en marknadsplan? 

Här anser vi att frågan besvarats genom fråga 1. 

11. Hur viktig är den personliga relationen mellan företrädare för bank och åkeri? 

”Det finns många sätt att finansiera på, via leverantör, bank. Konkurrensen är hård, från och 
med i höstas blev det likviditetsbrist så vi kan ej låna ut med så låg marginal. Banken kräver 
mer säkerhet, vi har gått från en insats på 10 till 20 %.” 

12. Gör ni en egen bedömning av anläggningstillgångens värde (lastbilen)? 

”Vi gör alltid en fristående värdering, och vi ser på andrahandsmarknadens värde.” 

13. Hur påverkar lågkonjunkturen er långivning till åkeriföretag?  

”Inom åkeribranschen blir de enskilda företagen färre och färre, många ansluts till 
lastbilscentraler. Vi som bank känner att vi inte når fram alla gånger.”  
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5.5 VOLVOFINANS BANK 

Volvofinans bank erbjuder lån eller leasing av lastbilar med fordonet som enda säkerhet.102 
Banken grundades 1959. Ärare är de svenska Volvoåterförsäljarna. Huvudkontoret finns i 
Göteborg.103 Här följer en empiriredovisning av enkätsvar från Martin Andersson på Volvo 
Finans som utfördes via email.104  

1. Vilka bedömningskriterier utgår ni ifrån vid utlåning till åkeriföretag? 

”Ett flertal kriterier som framför allt handlar mycket om ”mjuka värden”, dvs. förtroendet 
mellan åkeriföretaget och Volvofinans/återförsäljaren.” 

2. Vilka nyckeltal analyserar ni?  

”Vi har ett eget kreditbedömningssystem som bygger på uppgifter från UC, samt 
kompletterat med kundens skötselstatistik ger oss nyckeltal som grund. Normalt sett är dock 
relationen med kund så pass väsentlig att nyckeltalsanalysen blir mindre intressant.” 

3. Tar ni ut en säkerhet? Vilken sort säkerhet? 

”Fordonet pantsätts. Normalt sett behöver vi inga andra säkerheter. Är det frågan om ett 
leasingavtal så kvarstår ju äganderätten i fordonet hos leasegivaren (Volvofinans).”  

4. Vilka risker bedömer ni? Hur bedömer ni risken?  

”Åkeriföretagets betalningsförmåga, deras sätt att sköta sitt företag och vilken 
amorteringstakt man valt är grundläggande för vilken risk som finns. Vår strävan är att 
utforma låne/leasingavtalet på så sätt att även om kunden i värsta fall går i konkurs, att 
fordonets marknadsvärde överstiger skulden – då har vi i princip ingen risk alls att förlora 
pengar. ” 

5. Hur bedömer ni åkeriets framtida lönsamhet?  

”Åkeriägaren beskriver sitt företag för återförsäljaren som gör en bedömning.” 

6. Har ni fast eller rörlig ränta?  

”Vi erbjuder båda alternativen, kunderna väljer i nästan samtliga fall rörlig ränta kopplat till 
Stibor. Då vi nu har väldigt låga marknadsräntor väljer en del kunder att koppla ett räntetak 
till sin rörliga ränta.” 

7. Har ni skilda överenskommelser för olika åkerier eller standardavtal?  

”Avtalets allmänna villkor är samma för alla åkerier. Dock skiljer sig affärsvillkor och 
kreditvillkor (t.ex. ränta, kontantinsats och amorteringstid) mellan åkerierna. Volvofinans 
rekommendation är dock att åkeriet lämnar minst 20 % i kontantinsats eller i form av inbyte.” 

                                                      
102 Volvofinans bank: Lastbilar. http://www.volvofinans.se/foretag/lastbilar/ 
103 Volvofinans bank: Om Volvofinans bank. http://www.volvofinans.se/omvolvofinans/ 
104 Mailintervju, Martin Larsson, 2009-05-20. 
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8. Förändrar ni låneavtalet till fördel för åkeriet om dess lönsamhet ökar och vice 
versa? 

”Nej. Inte på löpande avtal.” 

9. Hur sätter ni er in i åkeriets verksamhet innan ni börjar förhandla? Analyserar 
ni en marknadsplan? 

”Normalt sett tas denna diskussion i samband med när kunden beställer sin nya bil. I de allra 
flesta fall handlar det om att man naturligt förnyar fordonsparken och det räcker som motiv. ” 

10. Hur viktigt är den personliga relationen mellan företrädare för bank och 
åkeri?  

”Personliga relationen är mycket viktig. Det är återförsäljaren, Volvohandlaren, som sköter 
förhandlingen med kund och kunden har normalt sett mycket stort förtroende för sin 
Volvohandlare.” 

11. Gör ni en egen bedömning av anläggningstillgångens värde (lastbilen)?  

”Ja. En bedömning görs av fordonets värde när låne/leasingavtalet tecknas och det som är 
viktigt är att kunden under hela perioden har ett övervärde, dvs. att fordonet har ett 
marknadsvärde som överstiger skulden/restvärdet.” 

12. Hur påverkar lågkonjunkturen er långivning till åkeriföretag? 

”Lågkonjunkturen i sig påverkar inte långivningen. Om det enskilda åkeriföretaget har 
problem att klara den försämrade konjunkturen vägs det självklart in, men vi har inga 
generella regler.” 
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6.  ANALYS 
Vi gör här en analys av empirin utifrån problemformulering och teoretisk referensram. Vi 
analyserar investeringsbedömning, finansiering, bankens bedömningskriterier och risker. I 
analysen utgår vi från våra problemformuleringar för uppsatsen och därmed belyser vi de 
punkter vi betraktar som väsentliga och kopplar ihop det med svaren vi fick från våra 
respondenter.  

 

6.1 INVESTERINGSBEDÖMNING 
 

 

 

 

 

 

 

 
6.1.1 Mångbergs Åkeri AB 

Mångbergs affärsidé är följande: 

Vi har som målinriktning att uteslutande köra mat, livsmedel. Vi kan ej blanda farligt 
gods med livsmedel. Vi håller kylan, och bilarna rena och snygga. Chaufförerna ska 
vara klädda enligt våran mall, dem är vårat ansikte utåt. Vår filosofi är att vara i tid, 
att hålla det rent och snyggt. Det är så vi har byggt upp det här och vunnit på. 

Kenneth har byggt upp åkeriet och affärsidén är ett sätt att veta hur investeringarna ska göras 
och vilka. Utifrån citatet förstår vi att kundrelationen är viktig. Åkerierna gör 
lastbilsinvesteringar för att skapa värde genom att vinna kundernas förtroende, och i och med 
en tydlig affärsidé är det enklare att styra mot åkeriets mål.105 Mångbergs utgår ifrån 
kundernas behov och investerar för att göra dem nöjda. På frågan om hur det avgörs om 
investeringen är lönsam, svarade Kenneth: 

Vi måste ha balans i nord-sydlig riktning, bilarna ska vara fulla, vi kör ej med tomma 
bilar. 

Det visar att åkeriet är fullt medvetet om att lastbilen i sig binder kapital, och hur mycket den 
lastbilen kan utnyttjas inverkar på lönsamheten. Det är inte optimalt att köra med halvfull 
lastbil vissa sträckor. Så planeringen av rutterna är viktig. Åkeriet kan hantera sina 
investeringar väl genom att veta i förväg hur finansieringsavtalet ser ut, samt ungefär hur 
mycket dem får för lastbilen vid inbyte eller utrangering: 

Vi skriver av med 30 %, i år bara 20 %. Bilarna skrivs av på 5 år, släp på 10 år. Varje 
månad gör vi bokslut. Vi ser hur det sett ut och har kontakt med revisorn. Vi har bra 

                                                      
105 Ax, C, s. 48-53. 

INVESTERINGSBEDÖMNING FINANSIERING 

Bankernas 
bedömnings-

kriterier  

Risker 



 42 

koll på hur det sett ut. En lastbil används 4-5 år och körs ett år extra. Det som fås då 
bilen säljs sätts i pott och används till släp. En lastbil kostar ca 3 miljoner med 
aggregat. Vi betalar 20 % kontant. Vi har en avbetalningsplan med rak avbetalning på 
5 år, ca 30 000-40 000 per bil.  

Mångbergs följer samma struktur år från år så redovisningen av lastbilarna förändras inte. De 
skriver av med samma andel och vet därmed vilka kostnader avskrivningarna medför och den 
ekonomiska livslängden. Det gör det lättare att planera ekonomistyrningen. Kontakten med 
revisorn är även den bidragande till ordningen. Lastbilsinvesteringarna är planerade i förväg. 
Dem har upparbetade rutiner för hur investeringarna ska ske genom dem avtal dem har skrivit 
förut med finansieringsbolag: 

Vi investerar i samma takt som vi avbetalar. När bilarna är avbetalade så kör vi ett år 
till. Antingen så byter vi in bilen hos Volvo Scania, eller säljer till utlandet. Men man 
får dåligt betalt för gamla bilar. 

Genom att köra ett år extra med lastbilen kan åkeriet utnyttja investeringen ännu längre. 
Åkeriet gör en avvägning av den tidpunkt då det lönar sig att byta ut lastbilen, alltså den 
ekonomiska livslängden.106 Åkeriet gör en avvägning av den tidpunkt då det lönar sig att byta 
ut lastbilen. Eftersom dem inte får så mycket betalt för lastbilen så kan den lika gärna köra 
något år extra. Hade dem fått bra betalt för lastbilen vid byte så hade kapitalkostnaden blivit 
högre om de fortsatt köra med den istället för att få betalt för den.  

6.1.2 NSA Logistics AB 

Åkeriets affärsidé står skrivet tydligt och klart på en skylt på fika bordet där den ska synas 
varje dag av alla: 

Vår affärsidé är att med motiverad personal, den modernaste fordonsparken och 
effektivaste organisationen erbjuda transporter och logistiktjänster inom Norrland med 
bas i Umeå. Vi erbjuder tjänster inom lager, omlastning och godstransport.  

Utifrån detta förstår vi att lastbilsinvesteringar är viktigt för att styra åkeriet mot sina mål. En 
väsentlig indikator på en god lönsamhet och framtidstro är att investera. Åkeriet strävar efter 
att ha moderna fordon vilket gör att investeringsnivån är hög och därmed risken. Men detta 
uppvägs då åkeriet har stabila relationer med sina kunder. Åkeriet har även spridit sina 
affärsrisker genom att ha flera verksamhetsområden. Citatet ovan från Stefan Andersson 
påpekar vikten av behovet som uppstår när företaget väl bestämmer sig för att göra nya 
investeringar.  

Ett behov som styr 

Kunderna är med andra ord den grundläggande faktorn som styr investeringsbeslutet i första 
hand. Om det finns potentiella kunder med behov av transport uppkommer möjlighet för fler 
investeringar för att möta kundens krav. Med endast kundens behov i åtanke kan företaget 
inte fatta beslut för alla kommande investeringar. Andra faktorer är nämligen avgörande som 
behöver tas hänsyn till. Lönsamhet är av stor betydelse. Kommer lastbilarna klara av kravet 
på den framtida kassaflöde? Investering av en lastbil går hand i hand med lån av kapital för 
att finansiera lastbilen. Därför är det viktigt att kassaflöden skall kunna täcka de finansiella 

                                                      
106 Ax, C, s.164. 
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kostnaderna som uppstår i samband med inlåningen. På frågan om hur NSA går till väga vid 
nyinvesteringar i fordon svarade Stefan Andersson att: 

Ett behov som styr, både från kunden men också från miljösidan, ålder på bilarna och 
service avtalet för varje bil. 

Utifrån detta citat förstår vi att även andra omständigheter såsom restriktioner spelar en 
fastställande roll vid beslutet av lastbilsinvesteringar. Bilarna måste bytas ut efter ett antal år 
oavsett om de är kapabla att användas eller inte. NSA Logistics har liksom Mångbergs avtal 
dem utgår ifrån vid beräkningen av den ekonomiska livslängden. 

Vi har serviceavtal i botten som löper på den tiden och vi amorterar på den tiden. 
Ibland skriver vi av tidigare, det är en pluseffekt när vi ska byta in. Ibland amorterar vi 
in tidigare. Nu ska vi införa en ny avskrivningsmodell där vi ska göra avskrivningar 
med restvärde. Hittills har vi inte haft något restvärde med.  

Serviceavtalet gör ekonomistyrningen lättare. Åkeriet kan planera långt i förväg för 
kostnader. Att ta med restvärde gör redovisningen mer korrekt och minskar kostnaderna.  

6.2 FINANSIERING 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Mångbergs Åkeri AB 

Kenneth anser att genom att investera i lastbilar gör kapitalet mer nytta:  

Vi hellre köper en lastbil än att ha överlikviditet. 

Detta visar att Mångbergs åkeri är relativt säker på sin position på marknaden och att dem 
kommer behålla sina marknadsandelar. Investeringarna är därmed ett sätt att uppnå affärsidén 
och få bättre lönsamhet genom att lastbilarna kommer bidra till kassaflödet. Rörelserisken 
och affärsrisken påverkar alltså åkeriernas beslut om finansiering. Affärsrisken består av 
omvärldsfaktorer som till exempel affärsidé, konkurrens, styrka hos kund och leverantör, 
marknadssituation. Rörelserisken består av en strukturell och finansiell risk. Den strukturella 
risken mäts genom kostnadsstruktur, struktur på investeringar och personal.107 Åkeriet gör en 
avvägning mellan riskerna i att efterfrågan minskar och kapitalkostnaden ökar och att få mer 
lönsamma investeringar genom att investera mer. Vidare svarar Kenneth att åkeriet påverkas 
mycket av säsongsvariationer i kassaflödet. 

                                                      
107 Carlsson, s. 21-22. 
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Sen 10 år har ganska jämt kassaflöde, vi vet hur det ser ut. Vi har olika cykler varje år. 
Oktober-november går det uppåt, vi har upphandlingar inför julen, och likaså 
semestertider. […] Alla storhelger är det mycket, däremellan är det svackor. 

Det svaret visar att en stor påverkansfaktor på kapitalomsättningen är kundernas efterfrågan 
som varierar under året. Kan åkeriet planera i förväg för dessa skillnader så kan dem även 
skydda sig mot låg kapitalomsättning genom att minska kapitalbindningen i lastbilarna. 
Därmed kan lönsamheten hållas jämnare under året. Åkeriet har en stor fördel i att kunna 
beräkna kapitalomsättningen genom att utgå ifrån sina kundavtal och avtal med leverantörer 
av helserviceavtal och banker. Utifrån dessa avtal har Kenneth bra koll på hur kostnader och 
intäkter framöver kommer att se ut och kan planera verksamheten utifrån detta. Kenneth 
Mångberg svarade dock lite motsägande på vissa frågor. Åkeriet strävar mot en högre 
soliditet samtidigt som att skuldsättningsgraden är varaktigt hög i branschen:  

Vi strävar efter så hög soliditet som möjligt. […]Vi bygger eget kapital. […]Vi blir 
aldrig skuldfria i den här branschen.  

Kenneth lång erfarenhet från åkeribranschen genom att under lång tid driva sitt eget företag 
vilket han känner bra, och därför vet han vilken soliditet som åkeriet bör hålla och hur stora 
investeringar som bör göras, även om soliditetsmålet inte är specifikt uttalat i företagets 
strategi. Åkeriet har en bra förhandlingssituation med en bra soliditet och resultat bakåt i 
tiden vilket banken analyserar och konkurrenter förstår: 

Jo vi har fått förfrågningar om att sälja. Och vi har en bra relation med banken. 

Utifrån dessa tankegångar förstår vi ändå att Mångbergs åkeri är ganska säker på att få 
behålla sina kunder under en lång tid framöver och därför vågar investera och låna. Detta 
visar att relationen med sina samarbetspartners är viktig i åkeribranschen för att göra rätt 
bedömning av en investering. Genom att ha en bra relation med bank kan kapitalkostnaden 
hållas nere ifall åkeriet lyckas förhandla om en bra ränta. Det bidrar till en optimal 
kapitalstruktur genom att kapitalkostnaderna minskar. Dock finns en nivå där åkeriet gör en 
avvägning att investeringarna är lagom i förhållande till de risker det medför:  

Vi försöker att inte låna alltför mycket, vi sprider investeringarna, kanske 3-4 bilar per 
år, vi gör inga onödiga investeringar i år. […]det inte är roligt att ha lån. 

Sammanfattningsvis ser vi att hävstångseffekten bidrar till att åkeriet kan uppnå sin affärsidé 
och lönsamhet genom att investera i lastbilar. Kunderna hålls nöjda och åkeriet kan behålla 
sin position. Genom en bra relation med kund och bank blir förhållandet stabilare.  

6.2.2 NSA Logistics AB 

Genom att ha ett specifikt serviceavtal vet NSA hur många år bilen kan tas i bruk och alla 
kostnader för reparationer under tiden som uppstår täcks av avtalet: 

Vi får en offert från bilmärket. Oftast väljer vi det som blir billigast. […]Vi har 
serviceavtal i botten, 7 år. Vi amorterar på den tiden.  

Därmed behöver företaget inte oroa sig för oförväntade kostnader vilket leder till att företaget 
kan göra en mer korrekt analys av den framtida lönsamheten. Det visar att NSA tar hänsyn 
till faktorer som påverkar lönsamheten. Dessa består av att NSA skall se till att rullande 
uppdrag från kunderna drar in pengar i företaget samt ha uppsikt över sina kostnader genom 
att ha serviceavtalet. Därmed kan företaget ha kontroll över sin kapitalomsättning och försöka 
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hålla en jämn nivå på lönsamheten. Vi förstår att NSA strävar efter en stabil och långvarig 
relation med sina uppdragsgivare och säljarna av lastbilarna som kan erbjuda en säkerhet för 
företaget genom serviceavtalet. Det märks att NSA vill vara så transparent som möjligt och 
kunna i förväg se alla beräknade intäkter och kostnader. Vidare var vi intresserade av att veta 
hur NSA gör en avvägning mellan fördelar med ytterligare lån, det vill säga 
hävstångseffekten och de risker det medför. Svaret på frågan var ganska självklar för Stefan 
Andersson: 

Om vi har överlikviditet gör vi ett kontantköp eller betalar av lånen. Kontantköpet 
inkluderar även köp av nya släpvagnar. 

Från denna påstående förstår vi att NSA strävar efter en fullständig kontroll över sin 
verksamhet. Åkeriet föredrar att vara mer skuldfritt vilket vi tolkar som mindre riskbenägen 
och prioritera att stå på den säkra sidan. Samtidigt som överlikviditeten kan användas till 
investeringar: 

Lastbilarna är vår fabrik.  Vi köper hellre bra fordon. 

Åkeriet gör hellre investeringar eller amorterar än bygger soliditet. Åkeriet befinner sig 
eventuellt i en tillväxtfas. Vi frågade Stefan Andersson om vilket soliditet som NSA 
eftersträvade och vi fick svaret att företaget siktar mot bättre soliditet, därför vill företaget ha 
en så hög soliditet som möjligt. Men enligt Stefan är det inte vad som alltid är möjligt i första 
hand eftersom lastbilarna behöver vara i gott skick och nya investeringar måste göras vilket 
innebär att lån måste tas trots allt. Det framgår att åkeriet vilar på en stabil grund där eget 
kapital stärks via prioritering av interna kapitalkällor. Genom att ha en stadigvarande relation 
med sina kunder och fasta uppdrag samt kalkyldata kan företaget veta i förväg hur resultatet 
kommer att se ut. En annan avgörande faktor som vi tidigare nämnt är serviceavtalet som 
lämnar litet utrymme för obehagliga överraskningar som kan uppstå i samband med att äga 
fordon.  Detta leder till att åkeriet kan veta i förväg hur många investeringar som behövs göra 
och hur kassaflödet kommer att se ut. För att bevara denna stabilitet behöver åkeriet behålla 
sin varaktiga relation med sina kunder och banker: 

Vi har fastuppdrag.  

Relation med bank och kunder är alltså en viktig faktor för att bedöma och höja lönsamheten, 
vilket kan minska de totala kostandena i hela värdekedjan.108 Dessa går hand i hand och leder 
till företaget kan planera och implementera som det är tänkt. En annan fördel med 
serviceavtalet som har funnits i 10 år är att åkeriet vet exakt hur avskrivningen av lastbilarna 
kommer att ske. NSA har en linjär avskrivning av sina fordon på 7 år och amorteringen av 
lånen sker i samband med att lastbilarna avskrivs. Stefan Andersson påpekade att ibland 
skrivs bilarna av mer och de funderar också på att föra in en avskrivningsmodell i framtiden 
med restvärde. Genom att ha dessa avtal och förhandlingsförmåga kan kapitalkostnaden 
minskas. Under arbetets gång har vi förstått vikten av räntabilitetsmåtten och hur dessa 
påverkas av lönsamheten som investeringarna skapar. Relationen med kunder och leverantör 
kan vara avgörande för att investeringarna ska skapa vinst. En bra relation med kunder som i 
sin tur leder till lönsamhet genom investeringar ger en positiv tecken till externa långivare till 
åkeriet. Detta kan underlätta för åkeriet att kunna förhandla sig fram till bättre lånevillkor. 

                                                      
108 Samuelsson, s.101-102. 
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Stefan Andersson berättade att han har Swedbank som sin främsta bank där han har över år 
byggt en trygg relation med och kan förhandla sig till bättre räntor och lånevillkor. Vid sidan 
av Swedbank har NSA åkeriet avtal med bland annat Scania Finans, och Mercedes. Fördelen 
med det är att Åkeriet kan förbättra sin chans att kunna förhandla sig till bättre lånevillkor när 
det finns fler att välja mellan. Genom att ha en pålitlig relation med sina kunder och bank står 
företaget på en stabil och transparant grund. Här är det viktigt att se sambandet mellan dessa 
relationer och hur en stabilisering av dessa möjliggör lättare och lönsammare finansiering av 
anläggningstillgångarna.  

Om vi har en överlikviditet gör vi ett kontantköp eller avbetalar lån. Överlikviditet 
fyller ingen funktion. […]Vi vill att soliditeten ska bli bättre och bättre. Men ju mer 
man investerar desto sämre blir den.  

Åkeriet vill hellre investera än bygga en soliditet. Det visar att dem är relativt säkra på att få 
behålla sina kunder. En nackdel, som NSA är medvetet om, är att om åkeriet väljer att inte 
investera kan lönsamheten minska på sikt om de tillgångar investeringen skulle givit ej 
anskaffas.109 Det finns dock andra orosmoment: 

Branschen fått mycket konkurrens ifrån utlandet vilket drar ner priset. […] 
…åkeribranschen är en lågprisbransch.  

Sådan konkurrens gör det svårt att skydda åkeriet mot. Det finns utlandsförare som kan köra 
till ett väldigt lågt pris vilket inverkar på åkeriets lönsamhet. Affärsrisken för NSA består till 
stor del av konkurrenter. Men genom att bygga upp relationer med kunderna kan åkeriet öka 
värdet för kunden och då minska risken att kunderna väljer ett annat åkeri.  

6.3 BANKENS BEDÖMNINGSKRITERIER VID LÅN TILL ÅKERIER 

I det teoretiska kapitlet har vi förklarat att banker vid utlåning till företag bedömer en 
kreditpropå. I denna ska åkeriet kunna presentera en trovärdig budget. Banken analyserar 
nyckeltal, marknadsplan, åkeriets historiska utveckling för banken är intresserad av att få ett 
lönsamt avtal med åkeriet. Vidare gör banken en lönsamhetsanalys och ser då till det 
specifika åkeriets särskilda ställning och ledning. Affärsmodellen är viktig. När banken och 
åkeriet förhandlar är tre element centralt: kontakten, förhandlingen och överenskommelsen. 
Ur detta kommer banken antingen att engagera sig och ge en kredit, eller så avslår de 
ansökan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
109 Arwirdi, O. Yard, S. (1986). Kriterier för investeringsbedömning: teori och tillämpning. Lund: Doxa. s.98-
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6.3.1 SEB  

För att ett företaget överhuvudtaget ska kunna finansiera sina anläggningstillgångar med 
hjälp av externa lån från bank och finansiella institutioner behöver det först och främst få ett 
godkännande för sin inlåning det vill säga en kreditpropå. Första steg för företaget är därför 
att ha en tydlig och klar presentation av affärsmodellen och beräknade lönsamhetsanalys för 
investeringen i fråga. Banken bedömer en kreditpropå och gör en lönsamhetsanalys. 
Dessutom är den personliga relationen och affärsidé samt bransch och konjunktur viktiga 
kriterier.110 Dan Kvist beskriver att vid utlåning av pengar till åkeriföretag går banken till 
väga genom att se över affärsmodellen samt avtalsstrukturen för den nya investeringen: 

Vi tittar på vad åkeriet har för avtal och affärsmodell, hur åkeriet tar betalat, hur 
avtalsstrukturen ser ut, bränsleklausuler är viktigt. Även avtalets längd utifrån tänkt 
investering, typ av transporter, körsträcka och gods. 

Vid riskbedömning av åkeribranschen bedöms lönsamheten utifrån affärsmodellen. Åkeriets 
framgång kan variera beroende av dess nisch.  Generellt har trenden försämrats för 
åkeribranschen och många åkerier har gått i konkurs. Denna försämring har också förstärkts 
på grund av ökade konkurrens inom branschen menar Dan Kvist: 

Riskerna bedöms genom affärsmodell. Trenden är att åkerier går i konkurs. 
Lönsamheten har försämrats. Till exempel så börjar fjärrtransporter också köra 
frystransporter. Det är hårdare konkurrens. Konkursstatistiken har ökat. 

En lönsamhetsanalys av investeringen i fråga behöver också beräknas där banken tittar på 
åkeriets prognoser, kalkyler och budgetar för verksamheten. Vidare påpekar Dan Kvist 
banken tittar även på bränsleklausuler och avtalets detaljer med fokus på den planerade 
investeringen Till exempel kan banken titta på kostnaden per fordon alternativ körsträcka. 
För att gå till väga med lönsamhetsanalysen tar banken hjälp av relevanta nyckeltal som 
görs via automatscoring där banken granskar en sammanvägning av nyckeltal. Banken är 
intresserad av nyckeltal som visar hur solid företaget är. Relevanta nyckeltal är bland annat 
soliditeten som visar hur stor del av företagets kapital är finansierade med egna kapital. 
Ytterligare är räntabiliteten på eget och total kapital som banken är intresserad av eftersom 
dessa komponenter i DuPont-schemat visar tydligt och klart hur lönsamheten på 
investeringen kommer att se ut. Ett annat angeläget mått som banken är intresserad av vid 
finansiering av anläggningstillgångar är likviditeten som är företagets förmåga att kunna 
återbetala lånekostnaderna samt amorteringen. För att minska kreditrisken tar SEB banken 
en säkerhet vid utlåning. Vid utlåning till ett åkeriföretag är fordonen det som tas in som 
säkerhet där utlåningen normalt består av 80 procent av fordonens pris dvs. en egen insats 
av åkeriet på 20 procent. Dan kvist nämnde också att SEB har under finanskrisen ändrat 
kravet på egen insats till 30 procent. Vad som särskiljer utlåningen till åkeriföretag från 
utlåning till företag inom andra branscher är att lastbilen står i fokus som säkerhet säger 
Kvist. Med denna påstående förstår vi att en noggrann beräkning av lastbilens värde samt 
lönsamhetsanalys är av stor betydelse vid utlåning till åkerier med tanke på att lastbilen är 
enda säkerheten för det specifika lånet. Här bortser vi självklart från vaksamhetens 
lönsamhet i helhet och sätter lastbilen som säkerhet för lånet inför en nyinvestering. 
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Inom miljögods har priset inte förändrats mycket. Men för dem som kör rundvirke har 
marginalerna pressats. Men kassaflödet är viktigast, vi gör en kassaflödesanalys. […] 
lönsamheten försämras. […]Men konkurrensen i norra Sverige är mindre än i södra på 
grund av utlandet. Chaufförer från Ryssland eller Ukraina kan alltid köra billigare för 
någon tusenlapp bara.  

Hur ser banken på åkeriers framtida lönsamhet är av frågorna vi ställde till Dan Kvist. Han 
menar att lönsamheten troligen kommer att försämras mest för åkerier inom södra Sverige 
med tanke på att utlandskonkurrensen är hårdare och priserna pressas ner. Dan Kvist 
påpekar också att inom miljögods är priserna inte lika mycket utsatt som det är för åkerier 
som kör rundvirke. Men huvudnyckeln är alltid att granska framtida kassaflöde och bedöma 
lönsamheten utifrån det. Vid utlåning till åkeribransch har banken för det mesta rörlig ränta. 
SEB använder sig av 3 olika avtal vid utlåning till åkerier. Dessa kan variera beroende av 
vad banken anser vara lämpligt för det specifika företaget men också hur åkeriet väljer att 
presentera sina kostnader. Med det förstår vi vikten av bankens bedömning av varje företags 
lönsamhet och hur banken därmed kommer att välja hur avtalet ska se ut.    

Rörelsekrediten ökar med omsättningen. Rörelsekrediten är 45 dagar i snitt. 

Vi frågade Dan Kvist om bankens reaktion till åkeriets lönsamhet och påverkan av dess 
försämring samt förbättring på låneavtalet. Vi förstod att banken följer upp rörelsekrediten 
och en diskussion med kunden om banken anser detta skulle vara nödvändig men vi 
ingenting tyder på att avtalet skulle förbättras till fördel för åkeriets vid en ökad lönsamhet.  

Det finns många sätt att finansiera på, via leverantör, bank. Konkurrensen är hård, 
från och med i höstas blev det likviditetsbrist så vi kan ej låna ut med så låg marginal. 
Banken kräver mer säkerhet, vi har gått från en insats på 10 till 20 %. 

Med citatet ovan förstår att banken måste först och främst prioritera sin lönsamhet och 
därför välja ut kunder som den anser ha minst kreditrisker. Den personliga relationen mellan 
banken och företaget är viktigt anser Dan Kvist. Det är klart att ett företag som har haft en 
längre relation med banken är mer transparant och därmed står på en mer stabil grund från 
banken bedömningssida.  

Vi gör alltid en fristående värdering, och vi ser på andrahandsmarknadens värde.  

Vid utlåning till åkeri för förvärv av en lastbil tar banken alltid hjälp av ett utomstående 
finansbolag som gör en beräkning av lastbilen värde. Detta kan också jämföras med 
marknaden för begagnade bilar som leder till att planen för amorteringen samt andelen på 
hur mycket banken är bered att låna ut kan variera. 

Inom åkeribranschen blir de enskilda företagen färre och färre, många ansluts till 
lastbilscentraler. Vi som bank känner att vi inte når fram alla gånger. 

Precis som vilken bransch som helst drabbas både banken och åkeriföretaget av 
lågkonjunkturen och dess effekt. Vid hårdare tider är det svårare för SEB att bevilja lån till 
vilket företag som helst. Därför väljer banken att SEB en mer noggrann granskning av 
åkerites verksamhet, kräva mer egen insats samt öka marginalen vid utlåning. 
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6.3.2 Swedbank 

Kerstin berättade att innan Swedbank engagerar sig och avtalar eller förhandlar med ett åkeri 
så gör dem en egen bedömning av kunden:  

Vi förhandlar ej om avtal förrän vi har bedömt kunden. 

I lågkonjunktur så kan detta göra att det blir ännu svårare för nya åkerier att få komma till tals 
med banken och skriva ett avtal om rörelsekredit eller finansiering. Banken analyserar 
konjunkturen i sin bedömning.111 Att lågkonjunktur gör det tuffare att få kredit understryker 
även Kerstin: 

Ja, den påverkar, vi kollar väldigt noga med kundens lönsamhet, orderingångar.  

I och med det så har åkerierna i vår fallstudie en fördel genom att vara väletablerade på 
marknaden. De är välkända av bankerna. Kerstin svarar på frågan om betydelsen av den 
personliga relationen mellan företrädare för bank och åkeri: 

Jo den är ganska viktig, särskilt i hårdare tider, det är viktigt med goda relationer, att 
man kan känna att man kan lita på kunden. 

Detta visar ytterligare att åkerier med några år med god track-record har det enklare vid 
sämre tider genom det förtroende som skapats. Kerstin säger även att banken ser mycket på 
historisk utveckling: 

Åkeribranschen har haft tunga år, ökad konkurrens, marginalerna minskar. Men 
framtiden är ju svår att säga något om. 

Swedbank utgår ifrån kalkyler där lönsamheten bedöms genom bokslut och budgetar. Särskilt 
likviditetsbudgeten är viktig framhåller hon. Kerstin berättar även att Swedbank ser på hur ett 
engagemang i åkeriet slår mot bankens egen risk om banken tackar ja eller nej, och de 
beräknar detta genom räntan.  

En standard i avtalen är att bilen är som säkerhet, och de här 80 % - en. Men vi har ett 
nytt avtal för varje kund, varje kund är unik. 

Dessutom ser banken själva lastbilen som en säkerhet, vilket på ett vis skiljer lån till åkerier 
ifrån andra företag:  

Jo vi gör en bedömning fast inte vi, men finansbolaget Swedbank Finans har 
värderingsmän, de värderar till värde om 6 månader. 

Det märks att banken gör noggranna bedömningar av värdet på tillgångarna vid sämre tider 
och gör självständiga kalkyler för att bedöma åkeriets situation. På frågan om hur en 
förbättrad eller förändrad situation förändrar åkeriets avtal med banken, säger Kerstin: 

Man kan alltid ta en diskussion med kunden, …om kunden sköter avtalet kan man inte 
säga upp, …om vi har en stor risk kan vi säga upp avtalet. 

Det märks att banken är försiktig vid långivning till åkerier särskilt nu under finanskrisens 
verkningar. Samtidigt så vet banken att det kan få konsekvenser ifall dem avslår en ansökan 
och åkeriet vänder sig till en annan bank. Därför analyserar banken hur det kan slå mot dem 
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genom att tacka ja eller nej. Affärsrisk, soliditeten och andra nyckeltal är viktiga vid 
bedömningen enligt teorin, vilket även empirin visar112: 

…ser på branschen, själva företagets risk och situation,…hur solitt det är och så. 

Kerstin menar att under högkonjunktur går det bra för alla företag, men vid svårare tider är 
det skillnad:  

Det är bara dem duktigaste som klarar sig av åkerierna. 

Sammantaget är relationen mellan bank och åkeri viktig för att komma till en win-win 
situation för båda parter. Båda parter vill tjäna på avtalet.  

6.3.3 Volvofinans bank 

För att för vi skulle sätta in oss mer i vilka bedömningskriterier andra finansiella institutioner 
utgår ifrån vid långivning till åkerier valde vi att ställa samma frågor till Volvofinans bank i 
Göteborg. Martin Andersson som är affärsområdeschef besvarade våra frågor via email.  

…kriterier som framför allt handlar mycket om ”mjuka värden”, dvs. förtroendet 
mellan åkeriföretaget och Volvofinans/återförsäljaren. 

Från citatet ovan märker vi vikten av den personliga relationen mellan åkeriet och 
återförsäljaren. Som Återförsäljare av lastbilar till ett åkeri är Volvo finans intresserad av att 
bygga en långvarig relation med sina kunder. Förtroendet för åkeriet är en central faktor som 
båda företagen kan vinna på. Volvo Finans får stadigvarande kunder som drar in intäkter 
samtidigt som åkeriet finansierar sina fordon som är väsentligt för företagets uppehälle.  

Normalt sett är dock relationen med kund så pass väsentlig att nyckeltalsanalysen blir 
mindre intressant. 

Vikten av förtroendet mellan Volvo Finans och åkeriet nämns återigen när fråga om nyckeltal 
ställs.  Vid kreditbedömning använder Volvo Finans uppgifter från UC samt statistik på hur 
kunden har skött sig och hur verksamheten har gått. Men Martin Andersson påpekar 
betydelsen av relationen med kunden som gör nyckeltalen av mindre betydelse. 

Fordonet pantsätts. 

Fordonet som köps på kredit står som säkerhet men har åkeriet tecknat ett leasingsavtal så det 
Volvo Finans som har äganderätten. 

Åkeriföretagets betalningsförmåga, deras sätt att sköta sitt företag och vilken 
amorteringstakt man valt är grundläggande för vilken risk som finns. 

När det gäller riskbedömning är Volvo Finans först och främst intresserad av att se hur 
verksamheten i helhet ser ut. Det är viktigt att företaget har en rullande kassaflöde så att 
pengar finns att betala amortering och räntekostnader. För Volvo Finans är det dessutom 
angeläget att vara insatt i vilken takt åkeriet har planerat sina amorteringar. För att minimera 
riskerna så mycket som möjligt eftersträvar ett utforma avtal med åkeriet i form att av även 

                                                      
112 Taylor, s. 58-61. 
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om åkeriet skulle gå i konkurs skulle marknadsvärdet på bilen vara så pass hög att kunna 
kompensera den uppstådda förlusten. Genom att lyckas med detta kan Volvo finans reducera 
sina förluster markant. Hur Volvo Finans bedömer åkeriernas framtida lönsamhet kan variera 
för det enskilda åkeriet men det byggs på samtalet mellan ägaren för åkeriet dvs. den 
personliga relationen mellan två företaget är återigen avgörande för en korrekt framtids 
bedömning. 

Vi erbjuder båda alternativen, kunderna väljer i nästan samtliga fall rörlig ränta 
kopplat till Stibor. 

Volvo finans erbjuder sina kunder både rörliga samt fasta räntor. Som vi har sett på 
banksidan också väljer de flesta åkerier den rörliga räntan. Martin Andersson nämner att 
Volvo Finans erbjuder låga räntor till sina kunder och en del kunder väljer att ha en räntetak 
koppad till sina rörliga räntor. 

Avtalets allmänna villkor är samma för alla åkerier. Dock skiljer sig affärsvillkor och 
kreditvillkor. 

Martin Andersson säger att företagen betalar antingen 20 % kontant eller byter in lastbilen. 
Vidare beskriver Martin att den allmänna ramen är gemensam för alla åkerier men 
lånevillkoren kan skilja sig beroende på hur åkeriets lönsamhet ser ut. Dessa faktorer kan 
vara amorteringstiden, räntor samt kontantinsatsen. Vi tolkar också att med fordonet i fråga 
kan också påverka dessa villkor. Olika lastbilar kan vara dyrare eller billigare på grund av 
märke, modell, funktioner etc. Därför är det självklart att långivaren måste anpassa avtalet till 
den specifika investeringen. Martin Andersson nämner vidare att avtalet inte förändras till 
fördel för åkeriet om dess lönsamhet skulle öka. 

Normalt sett tas denna diskussion i samband med när kunden beställer sin nya bil 

Innan Volvo Finans gör en utlåning vid nyinvesteringar som åkerier planerar att göra, utförs 
en diskussion mellan båda parter gällande den planerade investeringen. Martin Andersson 
berättar att motivet att åkeriet vill förnya fordonsparken är tillräckligt som ett bra skäl för att 
kunna få låna. 

Personliga relationen är mycket viktig. 

Ännu en gång påminns vi om vikten av den personliga relationen mellan parterna. Martin 
Andersson beskriver att Volvo handlaren ansvarar för förhandlingen med kunden och kunden 
har stor tillit för Volvohandlaren.   

En bedömning görs av fordonets värde när låne/leasingavtalet tecknas. 

Som det nämns tidigare i analysen är det betydelsefullt för Volvofinans bank att se till att 
fordonet hela tiden har ett marknadsvärde som stiger skulden. Detta för att göra en 
riskreducering vid konkurs av företaget. Vare sig det är ett vanligt avtal eller leasingsavtal 
skulle Volvo Finans återfå sina pengar vid avveckling av ett fordon vars åkeri har gått i 
konkurs och därmed tappat sin återbetalningsförmåga. 

Lågkonjunkturen i sig påverkar inte långivningen. 
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Slutligen berättar Martin Andersson att Volvofinans bank är mer engagerad av det specifika 
åkeriets verksamhet hellre än hur konjunkturen ser ut. Om åkeriet går med verksamhet så 
finns det inga hinder för långivare att finansiera nya lån. Vi drar slutsatsen att som 
utomstående finansiering institut är den personliga relationen mellan parterna oerhört viktigt 
och det avgörande faktor vid förhandling av nya lån. Att ha den lägsta kapitalkostnaden är att 
ha optimal kapitalstruktur.113  Det är också grunden för långivare att basera sina värderingar 
av åkeriets framtida lönsamhet. 

6.4 RISKER 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 Mångbergs åkeri AB 

Hävstångsformeln visar att utväxlingen på eget kapital blir högre om företag lånar kapital 
som investeras i lönsamma projekt, men det medför även risker. Riskerna är affärsrisken och 
finansiell risk. Vid lastbilsinvesteringar uppstår risker som påverkar investeringsbeslut och 
finansiering. Mångbergs åkeri är medvetet om vilka risker som kan drabba åkeriet. De gör till 
exempel en känslighetsanalys för att se hur utfallet kan bli med förändrade förutsättningar i 
efterfrågan. En känslighetsanalys är att analysera resultat när olika parametrar förändras.114 

Vi gör en riskanalys på om vi tappar en större kund. Steg 1 är då varsel, steg 2 är att 
ställa fordonet eller avveckla, men vi har ej behövt göra det än.  

Det finns två sätt två sätt att skydda sig mot sämre tider. Antingen bygga en soliditet eller ha 
reversibla resurser. Mångbergs Åkeri menar att dem kan antingen avskeda personal eller 
ställa lastbilar ifall efterfrågan sviktar, vilket är reversibla resurser, alltså ej fasta resurser. 
Samtidigt så bygger dem eget kapital. Den optimala soliditeten uppnås genom att ha den 
lägsta kapitalkostnaden. Enligt trade-off modellen så gör företag en avvägning mellan 
ytterligare lån och de risker det medför.115 Mångbergs investerar bara i lastbilar ifall de vet att 
lastbilen kommer användas i produktionen. Utan efterfrågan från kunderna finns risker att 
lastbilen inte kan betala den kapitalkostnad på lånen som innehas. Det finns risker vid 
investeringsbeslut om de kalkyldata som används inte är bra. Andra risker är att 
investeringens möjligheter överskattas. I investeringsmodeller är detta saker som beaktas 
genom att justera kalkylräntan. Men åkeriet har arbetat upp relationer med stora kunder och 

                                                      
113 Keown, s. 387. 
114 Samuelsson, s. 688. 
115 Keown et al, s. 392-394. 
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det gör framtiden tryggare. Dock finns en risk att kunderna i framtiden kan välja andra 
åkerier:  

Kunderna vill inte skriva mer än ett års avtal. Vissa kunder har vi längre och dem är 
basen i vår kalkyl. Vi har som målinriktning att uteslutande köra mat, livsmedel.[…] Vi 
har en kund, Bring som tar 14 % på alla körvägar, de är risktagare. Vi får alltid 
pengarna. Vi har aldrig gjort en kundförlust. 

Mångbergs har dock väletablerade relationer med sina kunder. I och med avtalet med Bring 
uppkommer inga kundförluster. En annan sorts riskhantering är sammankopplad med 
företagets affärsidé, nämligen företagets inriktning eller nisch vilket Mångbergs har byggt 
upp genom att köra frystransporter. Åkeriet har därigenom ett visst skydd gentemot andra 
åkerier genom att ha inriktat sig på en viss sorts körningar och därigenom knutit upp sig med 
kunder under en tid. För att andra åkerier ska kunna ta marknadsandelar krävs att dem kan 
visa lägre priser vilket kan vara svårt, det är redan små marginaler i den här branschen.  

Vi vet heller aldrig när bilen kan gå sönder, därför har vi reparationsavtal  

Dessutom skyddar sig åkeriet mot risk genom att skriva reparationsavtal där allt ingår. I och 
med det vet åkeriet vilka kostnader framtiden innebär. Inga stora överraskande kostnader 
dyker upp. Åkeriet gör även förbättringsåtgärder. Att skriva reparationsavtal och ha egen 
verkstad är ett led i den strategin. Genom sådana åtgärder kan vinstmarginalen förbättras. 
Dessutom menar Kenneth att: 

Vi kör mat och alla äter ju. Vi gjorde faktiskt våra bästa år under 90-talet, man äter ju 
hemma under svåra tider. Men vi kommer bli mer konkurrensutsatta i framtiden, dem 
tittar var det finns jobb. 

Åkeriet har ett bra skydd mot konjunkturförändringar i och med sin nisch. En risk, som han 
sa, är dock att det kan komma andra åkerier som pressar ner priset och konkurrerar. 
Konkurrens från utlandet med låga priser gör att körningar kan gå förlorade. Men Mångberg 
har en väl upparbetad kundkrets och risken är därmed lägre jämfört med mer 
konkurrensutsatta åkerier. Räntan, en finansiell risk, påverkas mycket av bankens bedömning 
av branschens konjunktur och andra faktorer vilket vi analyserar längre ner.  

Räntan är en risk. 

I räntabilitetsformeln visades att sambandet mellan räntabilitet på kapitalet är beroende av hur 
tillgångarna har finansierats med avseende på räntan.  

Vi har en bra relation med banken. […] Vi har 13-14 miljoner stadigt i lånebild. […] 
Vi har lån, de är upphandlade redan, ett telefonsamtal bort. 

Svaren visar att Mångbergs vet till stor del i förväg hur de ska hantera sina lån i bank och 
finansieringsbolag och de har en bra relation med banken vilket kan göra att räntorna kan 
hållas nere genom förhandling. Därmed kan kapitalkostnaden hållas nere och räntabiliteten, 
eller lönsamheten, öka. Mindre åkerier med en mindre upparbetad kundkrets kan ha svårare 
att förhandla med banken om räntan. Banken har koll på åkeriets marknadsplan, vilket 
diskuteras nedan i analysen, och utifrån den förhandlas om räntan. Men villkoren i banken är 
inte helt riskfria: 

Banken höjer ibland räntan men säger till innan. Vi kan förlora på att banken inte 
säger till, som till exempel utlandslån på 90-talet. Det är viktigt med en bra relation till 
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banken. Räntan är ett aber, bara försöka förhandla. Vi har ett överkapital som banken 
får utnyttja vid likviditetsproblem. 

Mångberg sa att de förlorade mycket pengar på 90-talet genom utlandslån och på att banken 
inte sa till innan de höjde räntan. Åkeriet har alltså finansiella risker. Men det finns ett 
samband mellan investeringar och hävstångseffekt, vilket gör att om åkeriet väljer att inte 
investera så kan framtida lönsamhet minska. I den bedömningen är relation med kund och 
bank viktig för att bedöma lönsamhet och risk. 

6.4.2 NSA Logistics AB 

Lastbilen är åkeriets fabrik. 

Uttalandet från Stefan gör att vi menar att lastbilen kan liknas vid en tillgång som innehas för 
att ge åkeriet lönsamhet genom framtida kassaflöde. Precis som vilken bransch som helst 
drabbas även åkeribranschen av risk. Stefan Andersson är medveten om detta och hanterar 
det:  

Att ej få en körning. Vi sprider fordonen och använder växelbruk. DHL går bra. Men 
det är en affärsrisk att få mindre körningar. 

Han beskriver den största risken för åkeriet att behöva stå utan körning. Han nämner att DHL 
går bra men att branschen kan drabbas av konkurrenter från södra Sverige samt utlandet som 
kan erbjuda ett lägre pris. Vi förstår att åkerier är väldigt känsliga för efterfrågan eftersom 
investeringar av lastbilarna görs endast för att de ska kunna dra in kassaflöden. Detta kräver 
att lastbilen används i full kapacitet. En mindre efterfrågan påverkar kapitalomsättningen 
negativt och utsätter åkeriet för en risk. Åkerier kan ha olika nisch beroende av vilka 
transporter de utför. Som vi såg tidigare hade Kenneth Mångbergs åkeri inriktat sig mot mat 
vilket utesluter företaget från en del affärsrisker i samband med lågkonjunktur. Detta på 
grund av att mat är en nödvändighet för oss alla och vi behöver äta oavsett konjunkturläget. 
NSA åkeri därmed kan vara något hårdare utsatt för affärsrisker som är kopplade till 
åkeribransch eftersom åkeriet har inriktat sig mot godstransport. Detta påpekade Stefan 
Andersson genom ett exempel: 

Att köpa en plasma TV är inte det första människor prioriterar i dåliga tider. 

Stefan Andersson är medveten om alla risker som kan påverka åkeriet och därför har 
eftersträvat att bygga företaget på en stadigvarande grund där riskerna minskas genom att 
skapa och behålla långvariga trygga relationer med sina kunder och banker.  Detta har gjort 
att åkeriet idag är en lönsam verksamhet.  

 

 

 

 

 



 55 

7. DISKUSSION 

Här förklarar vi vad vi till en början hade för avsikt att inrikta uppsatsen på utifrån vår 
problemformulering, det slutgiltiga resultatet, samt vad vi anser som viktigt utifrån detta 
uppdagande.  

 

Till en början antog vi att den här studien skulle inriktas på dem aspekter av 
lastbilsinvesteringar som utgörs av kostnadskalkyler, budgetar och så vidare. Men då vi insåg 
efter intervjuerna att åkerierna vet till stor del i förväg vilka intäkter och kostnader dem 
kommer att ha genom dem avtal som skrivs med kund och bank fick uppsatsen en annan 
vinkling. Åkerierna vet hur kostnaden i samband med investeringen kommer se ut genom det 
avtal dem skriver med finansieringsbolaget, så någon särskild kalkylering av lastbilen behövs 
inte.  

Angående praxis och optimal kapitalstruktur så insåg vi att åkerierna inte strävar efter någon 
målsoliditet. Vi anser här att dem skulle ha en fördel i att beräkna sin optimala soliditet och 
utifrån den märka upp kapital för investeringar. Det är ett sätt att hantera risker i samband 
med investeringar och styra åkeriet mot en högre lönsamhet. Det viktiga för ett åkeri för att 
minimera risk vid lastbilsinvesteringar är att veta hur de ska använda kapitalet på bästa sätt. 
Lånat kapital kan öka förräntningen på investeringar mer än det egna kapitalet, men det gäller 
bara om kapitalet investeras i lönsamma tillgångar.  

DuPont-analysen är ett analysverktyg för att utvärdera hur lönsamheten skapas och skulle 
passa bra för åkeriernas ekonomistyrning. Genom att bryta ner och analysera de olika 
komponenterna i schemat kan vinstmarginal och kapitalomsättning och deras ursprung 
analyseras. Här kommer redovisningen att användas och nyckeltal beräknas. DuPont passar 
särskilt bra för analyser av risk och lönsamhet, detta eftersom åkeriernas verksamhet är 
mycket beroende av kapitalbindning i lastbilar och kapitalomsättning genom kundfordringar 
och prispress. Kapitalbindningen kan minskas genom att ha rätt storlek på fordonsparken och 
som idag, köra med fulla lastbilar genom att planera rutterna. 
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8. SLUTSATSER 
I slutsatskapitlet visar vi en kort sammanfattning av de svar på problemformuleringar som vi 
fått fram i analys med stöd av teori. 

Problemformuleringarna i den här studien var: hur bedömer åkerier risk och lönsamhet vid 
lastbilsinvesteringar?, samt: hur bedömer bank och finansieringsbolag risk och lönsamhet vid 
lån till åkerier? Syftet var att genom två fallstudier analysera hur två åkerier går tillväga vid 
lastbilsinvesteringar, vilka risker som bedöms, hur finansieringen sker, samt vilka 
bedömningskriterier bank och finansieringsbolag utgår ifrån vid lån till åkerier. Nedanstående 
avsnitt visar en sammanfattning av studiens resultat. 

• Åkerierna bedömer risk och lönsamhet genom efterfrågan, konkurrens och avtal som 
skrivs med kund, bank och leverantörer.  

o Hur går åkerierna tillväga vid lastbilsinvesteringar? Åkeriernas orsaker till 
lastbilsinvesteringar är dels att lastbilen slits och måste bytas ut, dels 
miljöfaktorer, dels att avtalen löper ut. Avtal skrivs med finansieringsbolag 
och genom dessa vet åkeriet hur avskrivning och amortering ska matchas. 

o Vilka risker bedöms? Åkerierna hanterar risk genom att i förväg ha avtal och 
klausuler som gör att åkeriet kan planera sin ekonomistyrning. Konkurrensen 
har ökat och branschen har förändrats i och med öppnare handel. Annan 
riskhantering sker genom riskanalys som visar påverkan ifall åkeriet skulle 
tappa en större kund och att ha koll på stibor. En viktig faktor för att hantera 
risk är att åkerierna har väl upparbetade kundrelationer och vet hur mycket 
investeringar som behövs för att bemöta efterfrågan. 

o Hur sker finansieringen? Finansieringen sker antingen genom bank eller 
finansieringsbolag eller leverantör. Finansieringen sker oftast genom 
finansieringsbolag såsom Swedbank Finans eller med tillverkaren såsom 
Scania, Mercedes eller Volvo. Konkurrensen dem emellan har blivit större. 
Men samtidigt har marginalerna pressats ner för bankerna, så att SEB banken 
har höjt insatsen vid lån. Relation med bank, kund och leverantör är bland det 
viktigaste för att styra åkeriet mot företagets mål. En bra relation med kund 
och bank fungerar som ett skydd vid sämre tider genom att banken kan ge 
förmånlig ränta och kunderna väljer åkeriet istället för ett annat. 

 
• Banken bedömer risken och lönsamhet genom att utvärdera åkeriets affärsmodell och 

sättet dem tar betalt på, index och nyckeltal. Redovisningen och relationen är viktig 
vid bedömning. 

o Vilka bedömningskriterier utgå banken ifrån vid lån till åkerier? Banken 
fungerar som en part där det förhandlas om rörelsekrediter eller finansiering. 
Vanligast är finanslån, men det förekommer även företagsinteckning. 
Bedömningskriterierna är nyckeltal såsom soliditet och räntabilitet. Det görs 
en bedömning av åkeriets lönsamhet genom kassaflöde och budget. Banken 
ser hur olika räntenivåer slår mot bankens lönsamhet. Men viktigast är 
relationen med åkeriets ledning eftersom banken vill kunna lita på dem. 

Sammantaget kan vi konstatera att åkeriets relation med kund och bank har stor betydelse för 
lönsamhet och risk vid lastbilsinvesteringar. Dessutom sker en indirekt strävan mot en 
optimal kapitalstruktur genom att hålla låga kapitalkostnader nere, främst genom förhandling 
om ränta. Vi föreslår vidare att en DuPont-analys är passande för att bedöma risk och 
lönsamhet vid lastbilsinvesteringar.  
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9. SANNINGSKRITERIER 
Det är viktigt för uppsatsens trovärdighet och kvalitet att vi redogör för sanningskriterier i 
kvalitativ forskning vilket vi gör här. 

 

I kvantitativa studier mäts kvaliteten genom begreppen reliabilitet och validitet vilket innebär 
att mått och mätningar ska vara följdriktiga och pålitliga och att en indikator verkligen mäter 
det som var avsett att mätas.116 I kvalitativa studier däremot analyseras inte kvantiteter 
eftersom mätning inte är det viktiga, detta medför att det inte går att tillämpa den kvantitativa 
forskningens bedömningskriterier.117 Kriterierna i den kvantitativa forskningen utgår från att 
det går att finna en enda och absolut bild av den sociala verkligheten, så kallad realism. Men i 
den kvalitativa forskningen kan det finnas fler tolkningar som är hållbara beskrivningar av 
verkligheten. I den kvalitativa forskningen finns därför andra bedömningskriterier. 
Bedömningskriterierna i den kvalitativa forskningen utgörs av de två grundkriterierna 
trovärdighet och äkthet, vilka i sin tur uppdelas i mindre delkriterier.118  

10.1  TROVÄRDIGHET 

Trovärdighet innebär: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 
bekräfta. Tillförlitlighet innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan teori och 
observation, att forskarens beskrivning av verkligheten är acceptabel och trovärdig. 
Överförbarhet innebär att studien kan generaliseras till andra liknande situationer. Pålitlighet 
innebär att det ska finnas underlag tillgängliga som beskriver hela forskningsprocessen och 
kan följas av granskare för att bedöma kvaliteten. Möjligheten att styrka och konfirmera 
innebär att forskaren inte medvetet påverkat studien med sina personliga värderingar eller 
teoretiska inriktning.119 Vi har i denna studie utgått ifrån och lutat oss mot välkänd teori vid 
vår bearbetning och tolkning av empiri. Resultaten kan generaliseras till andra åkerier i 
samma storlek. Vi har redogjort för vår studies tillvägagångssätt och har empiriunderlag kvar 
ifrån intervjuer. Vi har strävat efter att inte påverka med våra fördomar eller förutfattade 
meningar. 

10.2  ÄKTHET 

Äkthet innebär: att ge en rättvis bild och att studien ger autenticitet. Rättvis bild innebär att ge 
en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som studerats. Autenticitet innebär att de 
personer som medverkat i studien får en bättre förståelse av sin sociala situation, förståelse 
för andra personers upplevelser, möjligheten att förändra sin situation och att ges möjlighet 
att vidta åtgärder som krävs för att förbättra sin situation.120 Vi strävar efter att uppnå dessa 
bedömningskriterier genom att vi har gett respondenterna möjlighet att kommentera en 
sammanfattning av empirin, dessutom finns uppsatsen tillgänglig för allmänheten via Diva. 

 

 

 

                                                      
116 Bell, Bryman, s.93-95. 
117 Ibid, s.304. 
118 Ibid, s.306. 
119 Ibid, s. 306-309. 
120 Ibid, s.306-309. 



 58 

11 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Här finns våra förslag på fortsatt forskning utifrån våra resonemang. 

 

En jämförelse mellan olika åkerier genom en DuPont-analys kan ge mer kunskap om 
lastbilsinvesteringar och kopplingen till lönsamhet och risk. Då olika åkerier med olika nisch 
och storlek har olika påverkansfaktorer kan en DuPont-analys ge mer information om 
kapitalomsättning och vinstmarginal och därmed lönsamhet och risker.  
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BILAGOR 
 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE ÅKERI 

Åkeriföretag…………………….. 

Datum: 

Kl:     

Respondent………………………… 

1. Vilken affärsidé har företaget? 
2.  Hur skulle ni bedöma branschens karaktär (konjunktur, konkurrens etc.)? 
3. Hur går ni tillväga när ni ska göra investeringar i fordon?  

3.1. Har ni en beräkningsmodell?  
3.2. Hur ser den ut? 

4. Har ni en investeringsplan för era investeringar i fordonsparken? 
5. Vilka faktorer ligger till grund för ett investeringsbeslut, det vill säga, vad avgör om ni 

skall göra en investering eller inte? 
6. Hur fastställer ni om investeringen är lönsam? 
7. Vilka riskfaktorer beaktar ni inför en investeringskalkyl? 

7.1. Hur bedömer ni kalkylräntan? 
7.2. Hur bedömer ni framtida kassaflöde? 

8. Hur gör ni en avvägning mellan fördelar med ytterligare lån (räntor är avdragsgilla, och 
hävstångseffekt) och de risker som tillkommer? 

9. Vilka kapitalkällor prioriterar företaget (internt kassaflöde, långfristiga lån, kapital från 
ägare, avveckling av egna tillgångar eller minskning av rörelsekapital)? 

10. Vilken soliditet eftersträvas? 
11. Hur planerar ni sambandet mellan amortering, avskrivning och räntekostnader? 
12. Hur bedömer ni avskrivningstiden (ekonomisk livslängd)?  

12.1. Tar ni hänsyn till restvärde i era beräkningar? 
12.2. Vilken avskrivningsmetod har ni? (Linjär eller degressiv eller 

produktionsberoende, fast och rörlig del etc.) 
13. Hur går ni tillväga vid en eventuell riskhantering där justeringar behöver göras (t.ex. 

justera kalkylränta, amorteringstid)? 
14. Finns det något övrigt att tillägga inom detta område? 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

BILAGA 2: INTERVJUGUIDE BANK 

 

Bank…………………….. 

Datum: 

Kl:     

Respondent…………………………. 

 

1. Vilka bedömningskriterier utgår ni ifrån vid lån till åkeriföretag? 
2. Vilka nyckeltal analyserar ni? 
3. Tar ni ut en säkerhet? 

3.1. Vilken sorts säkerhet? 
4. Vilka risker bedömer ni? 

4.1. Hur bedömer ni risken? 
5. Vad skiljer långivning till åkeriföretag jämfört med företag generellt sett? 
6. Hur bedömer ni åkeriets framtida lönsamhet? 
7. Har ni fast eller rörlig ränta? 
8. Har ni skilda överenskommelser för olika åkerier eller standardavtal? 
9. Förändrar ni låneavtalet till fördel för åkeriet om dess lönsamhet ökar och vice versa? 
10. Hur sätter ni er in i åkeriets verksamhet innan ni börjar förhandla? 

10.1. Analyserar ni en marknadsplan? 
11. Hur viktig är den personliga relationen mellan företrädare för bank och åkeri? 
12. Gör ni en egen bedömning av anläggningstillgångens värde (lastbilen)? 
13. Hur påverkar lågkonjunkturen er långivning till åkeriföretag?  
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