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Sammanfattning  
 
Följande rapport behandlar ekonomiska handlingar och analyserar ett företags finansiella 
styrka utifrån relevanta nyckeltal som kan appliceras utifrån Du-Pont modellen. Utifrån 
följande analys visualiseras och beaktas företagets ekonomiska position på marknaden. 
Analysen grundar sig och är utformad enligt en kvalitativ metod innehållande ostrukturerade 
intervjuer och ett iaktagande av företagets aktiviteter. Den ekonomiska analysen är ämnad att 
utgå från logistikbranschen, med perspektivet från ett tredjepartslogistikföretag, läsaren bör 
därför ha i åtanke att kvoter kan differera branscher i mellan. För att kunna genomgå analysen 
har ekonomiska dokument i form av företagets bokslut använts för att styrka de nyckeltal som 
presenteras i rapporten. Genom att få en överblick över företagets situation kring lager, 
hantering och andra tillhörande ekonomiska faktorer kan en Du-Pont modell appliceras och en 
överblick likaväl som en djupgående syn på dess finansiella styrka ges. Efter den rådande 
analysen har ett flertal slutsatser kunnat dras där nyckeltal som behöver stärkas har kunnat 
identifieras. Det främsta nyckeltalet som rapporten kommer att lägga fokus på, för att rådslå 
kring förbättringsmöjligheter, är vinstmarginal. Utifrån analysen har en identifiering av sagt 
nyckeltal gjorts där lösningsförslagen ligger i en reformering av intäkter samt utgifter, vilket 
kan främja en mer hälsosam räntabilitet. Lösningsförslag för att främja en mer hälsosam 
räntabilitet ligger i att utnyttja företagets resurser för att säkerställa att kapacitet inte går 
outnyttjad samt söka kunder vars lager innehar en hög omsättning. Kunder med hög 
omsättning på sina varor leder till högre hanteringsintäkter vilket främjar företaget i fråga. 
Rapporten kan vara till nytta för företagets ledning som hjälp i framtida beslutsfattning, 
målsättning och prognostisering.  
 
 
Abstract  
 
The following report deals with financial documents and analyzes the financial strength of a 
company based on relevant key ratios that can be applied through the Du-Pont model. Based 
on the following analysis, the company's financial position is visualized and taken into 
account. The analysis is based on a qualitative method that contains unstructured interviews 
and a follow-up of the company's activities. The economic analysis is intended to be based on 
the logistics industry, with the perspective of a third-party logistics company, so the reader 
should keep in mind that quotas can differ in industries in between. In order to undergo the 
analysis, financial statements have been used to strengthen the key figures presented in the 
report. By getting an overview of the company's situation regarding stocks, management and 
other related economic factors, a Du-Pont model can be applied which provides overview as 
well as an in-depth view of its financial strength. A number of conclusions have been drawn 
where key ratios that need to be strengthened have been identified. The key ratio to which the 
report will focus on, to advise on improvement opportunities, is the profit margin. Based on 
the analysis, identification of said key ratio has been made where the solution proposals are in 
a reform of revenue and expenses, which can promote a better return on investment. Solutions 
to promote a more healthy return on investment are to utilize the company's resources to 
ensure that capacity is not exploited and to seek customers whose stocks hold high sales. 
Customers with high turnover on their goods lead to higher management income, which 
promotes the company in question. The report may be arbitrary for the management of the 
company to assist in future decision-making, objectives and forecasting. 
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1 INLEDNING  
 
Denna rapport behandlar en ekonomisk analys med fokus på företag som verkar inom 
tredjepartslogistik. Analysen kommer att kartlägga ekonomiska nyckeltal i syfte att lokalisera 
förbättringsmöjligheter. Kraven och konkurrensen inom logistikbranschen växer, vilket kräver 
att företagen utvecklas vidare. Detta innefattar en identifiering och förbättring av företagens 
värdeskapande aktiviteter.  
 
Analysen kommer att vara relevant i den mån då det blir enklare att koppla direkta och 
indirekta fysiska handlingar till ett faktiskt resultat i form av de slutgiltiga nyckeltalen. På så 
sätt fås en mer transparent och visuell bild över huruvida beslut och handlingar påverkar den 
faktiska verksamheten, detta enligt Yin &  Xuewei (2008). 
 

1.1 Bakgrund 
 
Logistikverksamheten växer i hela världen och efterfrågan efter kompetenta 
logistikleverantörer är större än någonsin. Som konsekvens av detta ökar också konkurrensen 
mellan logistikleverantörerna som ständigt måste utvecklas och förbättra sina prestationer mot 
kund. Fler och fler företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet, och ofta är logistiken 
en sådan del av verksamheten, Liu & Lyons (2010).  
 

“Outsourcing är en näringsgren som växer mycket och där allt fler företag väljer att lägga ut sin 
logistik på en tredjepart som tillhandahåller sådana tjänster, benämnda tredjepartslogistik, TPL. 

Främst handlar det om att ett företag lägger ut lager och transporter till ett annat företag … “  
Ahl & Johansson (2002). sid 5  

 
En orsak till den växande efterfrågan efter logistikleverantörer är den globala tillväxt som sker 
i dagens marknad. Trots detta har den finansiella analysen hos logistikleverantörer inte 
uppmärksammats tillräckligt mycket med tanke på dess vikt i sammanhanget menar Liu & 
Lyons (2010), även om analysen inte skiljer sig speciellt mycket från andra företags 
finansiella analyser då fokusen ofta hamnar på antingen ökning av nettovinstmarginal eller 
kapitalomsättningshastighet. Det beror inte endast på budgeten hur verksamheten ska bedrivas 
på ett så lönsamt sätt som möjligt. Enligt E Hoffmann och K Lampe bör endogena och 
exogena faktorer som påverkar företaget tas i åtanke, för att sedan driva verksamheten på ett 
sådant sätt där omgivningen i sig tas som en variabel i förbättringsarbetet. De exogena 
faktorerna innefattar marknaden, konkurrenter, efterfrågan samt framtida utveckling medan de 
endogena innefattar infrastrukturen i företaget, så som teknisk utrustning och tjänster, 
Hoffmann & Lampe (2013).  
 
Enligt Lina, H. W., & Nassar, M. (2017) finns det en korrelation mellan nyckeltal och 
företagets faktiska lönsamhet vilket blir tydligt när ett analytiskt verktyg appliceras såsom 
DuPont-modellen. Rapporten kommer därför att beskriva den kartläggning som kommer att 
genomföras för att på så sätt identifiera, korrigera och kontrollera de nyckeltal som kommer 
att främja en verksamhet med sund tillväxt, samtidigt som de aktuella finansiella problemen, 
såsom ackumulerade kortfristiga skulder, som företaget står inför kommer att betas av enligt 
denna metod. För att kunna genomföra en kartläggning och sedan arbeta mot en förändring i 
nyckeltalens värde och dess bakomliggande faktorer behövs en förståelse kring de 
bakomliggande ekonomiska strukturerna som påverkar företagets slutgiltiga resultat. En 
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ekonomisk analys enligt Narayanan & Loral (2010) grundar sig i specifika nyckeltal som 
huvudsakligen styrs av ett flertal faktorer såsom räntabilitet, driftseffektivitet och en typ av 
hävstångsverkan som bestäms utifrån företagets soliditet och likviditet. De komponenter i 
modellen som utgör nyckeltalens utfall är vad som kan komma att praktiskt förändras efter en 
ekonomisk analys och dessa komponenter kan komma att bestå av vinstmarginal, 
kapitalomsättningshastighet och soliditet. Allt som allt resulterar dessa underliggande 
nyckeltal vid en sammanställning till ett slutgiltigt nyckeltal vilket benämns som räntabilitet, 
vilket talar för hur lönsam en verksamhet faktiskt är.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att kartlägga en verksamhets aktiviteter utifrån relevanta 
nyckeltal för att understödja lösningsförslag och förbättringsarbeten för en mer gynnsam 
räntabilitet.  
 

1.2.1 Forskningsfråga 
 
Den fullständiga forskningsfrågar lyder;  
Hur är en kartläggning av nyckeltal gynnsamt i syfte att öka ett företagets finansiella styrka?  
 
Forskningsfrågan kan i sin tur brytas ned i ett flertal delfrågor; 
 

• Hur hittas relevanta nyckeltal? 
• Hur är ett nyckeltal uppbyggt?  
• Hur åstadkommer en verksamhet inom tredjepartslogistik bättre lönsamhet genom 

stärkta nyckeltal?  
 

1.3 Avgränsningar 
 
Arbetet avgränsas genom att undersökningen kommer att lägga fokus på logistikbranschen, 
mer exakt medelstora tredjepartslogistiker. Detta kommer att medföra en analys av nyckeltal, 
vilka sedan kan jämföras mot industrimedel. Rapporten kommer att avgränsas till de mer 
generella finansiella nyckeltalen och därmed inte fokusera på de produktionshänvisande 
nyckeltalen genom att göra en relativt översiktlig analys och inte en djupare analys på 
produktionsnivå, vilket även kan vara en faktor för den slutgiltiga lönsamheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Narayanan,+Loral/$N?accountid=9670
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2 METOD 
 
Arbetet kommer att utföras enligt en kvalitativ metod där intervjuer samt granskning av 
företagets årsrapporter kommer att generera underlag för att ge svar på de teoretiska 
forskningsfrågorna. När en empirisk undersökning genomförs tas ett beslut gällande vilken 
metod som skall användas gällande kvalitativ eller kvantitativ undersökning, vilket bland 
annat behandlas i kommande avsnitt. 

 

2.1 Genomförande  
 
Ostrukturerade intervjuer genomfördes för att få en diskussion kring ämnet då svaren annars 
lätt kan bli inramade och korta. Ostrukturerad intervju innebär primärt att intervjuaren 
bestämmer samtalsstrukturen och styr samtalet. Denna form av intervju lämpar sig för 
intervjuer där intervjuaren har lite förhandskunskap, L. Justensen & N. Mik-Meyer (2010). 
Förhandskunskap kring företaget är begränsat till en början vilket stärker valet av 
intervjumetod. Intervjuer kommer främst ske med tre personer på företaget vilka är chefen, 
ekonomiansvarig samt logistikansvarig. Med hjälp av dessa tre personer skapas en förståelse 
för verksamheten på de olika områdena. Triangulering är ett kvalitetskriterium vilket kan 
användas för att höja validiteten. Detta innebär att skaffa sig fler synvinklar när analysen 
genomförs för att i slutändan öka validiteten i undersökningen, Justensen & Mik-Meyer 
(2010). Triangulering genomfördes genom intervju av flera individer i företaget som gav olika 
synvinklar och relation till problemet, vilket kallas källtriangulering. Analys kommer att ske 
på företaget där personalen kommer att användas som ett bollplank när funderingar dyker 
upp.  
 
Genomförandet innefattade även en litteraturstudie där relevanta vetenskapliga artiklar kring 
nyckeltal och dess innebörd bearbetades. Litteraturen som användes omfattade 
nyckeltalsstrukturer, ekonomiska begrepp samt branschspecifika kriterier för en god 
lönsamhet. Även datainsamling från företagets bokslut och årsredovisningar inhämtades vilka 
nyckeltalen kunde beräknas från. Årsredovisningarna innefattade bland annat balans- samt 
resultatrapporter vilka beskriver vilka kostnader, intäkter, tillgångar samt omsättning företaget 
innehar.  
 
 

2.2 Reliabilitet & Validitet 
 
Vetenskapliga artiklar bearbetas inom ämnet för att få en djupare förståelse. Artiklar används 
för att koppla teorier till den aktuella verksamheten som studeras. Främst används artiklar 
som är kopplade till ekonomisk utveckling och effektivisering som berör nyckeltal samt 
artiklar kring logistik och metoder för en mer effektiv tredjepartslogistik. Artiklar som berör 
den ekonomiska analysen kring nyckeltal är valida i den mån att de är universiellt 
applicerbara. Genom att bibehålla ett relevant fokus kring ämnen när artiklar behandlas kan 
validiteten bibehållas. Bokslutet, vilket är en huvudsaklig källa, är valitt i det avseende att 
relevanta nyckeltal härstammar härifrån och dess korrelation kan ej påverkas. Bokslutet är 
även reliabelt då samma typ av resultat kommer att formas oberoende av antal test samt ett 
olikt syfte appliceras. L. Justensen & N. Mik-Meyer (2010) menar att när en undersökning 
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genomförs är det angeläget att rapporten är giltig, god validitet, men också tillförlitlig, 
reliabilitet. Detta för att undersökningen skall anses relevant och skapa något sorts värde. 
Dessa områden bör därför granskas så tillvida att resultatet kan nyttjas inom andra 
sammanhang.  
 
De ostrukturerade intervjuerna, vilka samtliga genomfördes på plats hos företaget, är valida 
då informationen har anskaffats från en anställd i en högre position i företaget men är inte i 
samma mån reliabelt då olika svar kan komma från olika personer som ämnas att bli 
intervjuade. Dessutom kan det förekomma en subjektiv bild från de intervjuade då de arbetat 
på företaget som granskas vilket kan leda till att resultatet kan innehålla en viss bias. När det 
kommer till repeterbarheten är intervjuformen svårare att repetera då miljön från det ena till 
det andra tillfället inte är detsamma. Det är svårare att efterlikna exakt de förhållandena i ett 
senare tillfälle. Den information som inhämtas genom intervjuer kommer dock i stor mängd 
kunna styrkas och bekräftas med teorier från artiklar.  
 
Inom det realistiska perspektivet framhäver man ett kriterium vid namn generaliserbarhet. 
Det speglar önskan om att resultatet i en undersökning skall kunna generaliseras så att den kan 
tillämpas på en större population trots att resultaten är förankrade i en empirisk undersökning 
av en delpopulation, L. Justensen & N. Mik-Meyer (2010). Just detta hjälper validiteten och 
reliabiliteten till med, för att öka trovärdigheten hos det som undersöks. Denna aspekt 
behandlas i form av att undersökning bearbetar generella faktorer som är gemensamma för 
företag inom tredjepartslogistik. Den ekonomiska kartläggningen skall ses som ett universellt 
sätt att framhäva hur ett företag inom denna bransch kan komma att agera för att finna en väg 
mot en mer lönsam verksamhet. Resultatet skall anses vara applicerbart på små som större 
företag inom denna bransch.  
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3 TEORETISKT RAMVERK  
 
I detta avsnitt introduceras olika typer av finansiella nyckeltal. Här framförs hur nyckeltalen 
beter sig och hur ett nyckeltal kan indikera på tillväxten hos ett företag. En presentation av 
valt analysverktyg, Du-Pont modellen, kommer även att framföras vilket kommer att 
användas för att kartlägga de relevanta nyckeltalen. Till sist framförs lönsamhetsindikatorer 
för tredjepartslogistik vilket beskriver vilka branschspecifika förbättringar som finns och hur 
förbättringar kan sammankopplas med nyckeltalen.  
 

3.1 Finansiella nyckeltal 
 
För att få en mer nyanserad förståelse kring finansiellt applicerbara nyckeltal har valet gjorts 
att utgå från Fields (2002) definition enligt vilken nyckeltal är matematiska beräkningar som 
verksamheter kan använda för att utvärdera sin prestation.  
 
Nyckeltal beräknas utifrån företagets redovisningar, alltså sin årsvisa position, och 
understödjer företagets analys kring sina egna ekonomiska trender. Nyckeltalen är beräknade 
genom att jämföra två bestånd i rapporten med varandra, vilket även kan bestå av fler 
underliggande ekonomiska kvoter. Den mest användbara metoden för att dra nytta av dessa 
beräknade nyckeltal är att sätta dessa mot varandra, dels jämföra år för år för att identifiera 
företagets positiva eller negativa tillväxt, eller att benchmarka mot andra företag i samma typ 
av bransch. Notera att nyckeltal ofta är branschspecifierade och bör endast jämföras med 
liknande företag. Genom att tillföra verktyg, så som Du-Pont modellen, som visualiserar 
framgång eller motgång i form av ekonomiska tal kan det relativt enkelt sättas upp mål för 
mer positiva utslag av företagets nyckeltal, Fields (2002).  
 
De fem valda nyckeltalen, räntabilitet, vinstmarginal, kapitalomsättningshastighet, soliditet 
och kassalikviditet är hämtade från de 16 så kallade “grundnyckeltalen”, vilka Sundberg 
(1998) tar upp i sin litteratur. Dessa räknas som de mest frekvent förekommande nyckeltalen 
och är indelade i fem stycken block som beskriver olika ekonomiska förhållanden i företaget. 
Dessa block är avkastningsstruktur, resultatstruktur, intäkts- och kostnadsstruktur, 
kapitalstruktur samt utvecklingstal. Enligt Sundberg (1998) visar det sig att om något av dessa 
block är den svaga länken bör dessa analyseras närmare. Rapporten kommer att bearbeta de 
fem viktigaste grundnyckeltalen vilka beräknas enligt följande;  
 
𝑅𝑅ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝å 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ 𝐾𝐾𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚𝑉𝑉ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑉𝑉ℎ𝑛𝑛𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 
 
 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =
(𝑅𝑅𝑛𝑛𝑉𝑉𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓ö𝑚𝑚𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑚𝑚)

𝑂𝑂𝑚𝑚𝑉𝑉ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚
 

 
 

𝐾𝐾𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚𝑉𝑉ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑉𝑉ℎ𝑛𝑛𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑂𝑂𝑚𝑚𝑉𝑉ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

 

 
 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
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𝑘𝑘𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑂𝑂𝑚𝑚𝑉𝑉ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚å𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚
𝐾𝐾𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛𝑓𝑓𝑚𝑚𝑛𝑛𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑘𝑘𝑅𝑅𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑚𝑚

 

 
Efter en beräkning av nyckeltal behöver man som analytiker enligt Fields (2002) ha förståelse 
för följande för att kunna analysera det aktuella tillståndet;  
 

• Verksamheten och dess tjänst/produkt. 
• Företagets prestation inom kontentan av det ekonomiska klimatet. 
• De legala och regulativa konflikterna som företaget står emot.  
• Att analysen ska ha branschliknande företag i åtanke vid jämförelser och 

benchmarking.  
• Industrigenomsnitt och beteendet hos tillhörande nyckeltal. 

 
Nyckeltal kan delas upp i antingen balans- eller resultaträkningen beroende på vilken del av 
verksamheten som analyseras. Vinstmarginal beräknas utifrån vinst i förhållande till 
omsättning, vilket härstammar från resultaträkningen, medan kapitalomsättningshastighet 
beräknas utifrån omsättning i förhållande till totalt kapital, vilket härstammar från 
balansräkningen.  
 

3.1.1 Kassalikviditet & Soliditet  
 
Kassalikviditet förklarar företagets betalningsförmåga. Denna formel ser ut som följande och 
kommer även att användas som en teoretisk stolpe i ramverket som verksamhetsanalysen 
bygger på. Målet är att kvoten skall resultera i ett värde vilket överstiger 1, men bör sträva 
efter ett så högt värde som möjligt.   
 

𝑂𝑂𝑚𝑚𝑉𝑉ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚å𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚
𝐾𝐾𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛𝑓𝑓𝑚𝑚𝑛𝑛𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑘𝑘𝑅𝑅𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑚𝑚

= 𝐾𝐾𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 

 
En kvot under 1 innebär att företagets tillgångar är mindre i jämförelse med dess skulder. 
Detta är en tydlig indikation att verksamheten har likvida problem. Har företaget en kvot över 
1 behöver det nödvändigtvis inte betyda att företaget använder sina likvida medel på ett 
meningsfullt sätt. Kvoten kan vara hög samtidigt som företaget har mycket bundet kapital 
eller gör ett dåligt jobb med att driva in sina likvida medel som i gengäld låser kapital.  
 
Kvoten kan även vara låg beroende på om företaget inte har råd att fylla sina lager till den 
servicenivå som krävs för att skapa ett optimalt kassaflöde, vilket skapar otrygghet hos 
kunden vilket även leder till sämre konkurrensförmåga.  
 
Att samtidigt ha för mycket kapital i rörelse kan enligt Fields & Edward (2002) leda till högre 
kostnader och kan förhindra pengaflödet, vilket ger företaget en oförmåga till tillväxt. 
Nyckeltal är verksamhetsspecifika och bör ta hela verksamheten i åtanke vid en analys. Olika 
nyckeltal har olika syften och det är vid en sammanställning av dessa som kan ge ett generellt 
utfall för företagets faktiska finansiella styrka.  
 
Soliditet beräknas genom att ta kvoten mellan det egna kapitalet med de totala tillgångarna 
och visar på hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med det egna kapitalet. 
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Soliditeten beskriver vilken betalningsförmåga företaget har på lång sikt, vilket kan vara 
intressant för banker och långivare. Kvoten visar att en ökning av soliditet kan ske genom att 
amortera lån, generera större vinst som sedan kommer tillbaka till företaget eller tillföra mer 
eget kapital.  

3.1.2 Vinstmarginal & Kapitalomsättningshastighet 
 
Det finns enligt Jansen, Ramnath, Yohn (2012) två kritiska nyckeltal som ofta används i en 
ekonomisk analys, vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. Kort sagt kan 
vinstmarginal förklaras genom att jämföra resultat med omsättningen, alltså hur stora 
intäkterna blir i relation till kostnaderna. Kapitalomsättningshastigheten kan förklaras som hur 
snabbt företaget omsätter sitt kapital, där total tillgång och omsättning står i relation till 
varandra. Dessa två nyckeltalen hämtas från respektive sida av bokslutet där nettotillgångar på 
balansrapporten och nettoomsättningen på resultatrapporten varierar i direkt korrelation med 
omsättningen. Därför kan ett utfall av räntabilitet vid en variation på vinstmarginal och 
kapitalomsättningshastighet förbli den samma. 
 
Exempelvis, om en ökning i nettointäkter i förhållande till omsättningen tillfaller kommer det 
att leda till en ökning av vinstmarginalen, medan det i samma skede sker en ökning av netto 
kundfodringar i förhållande till försäljningen och kommer då leda till att 
kapitalomsättningshastigheten sjunker. Generellt sätt ökar vinstmarginalen vid ett sälj men 
sänker i sin tur kapitalomsättningshasigheten. De ovanstående relationerna mellan 
vinstmarginal och kapitalomsättningshasighet bibehålls enligt Jansen, Ramnath, Yohn (2012), 
dock under förutsättningarna att relationen mellan försäljning och nettotillgångar är stabil, 
alltså om tillväxtgraden är bibehållen.  
 
Jansen, Ramnath, Yohn (2012) nämner två olika typer av fel som kan påverka validiteten för 
vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. Ett typ 1 fel, vilket är en påverkan av 
relationen för en bibehållen räntabilitet, kan inträffa om företaget i fråga byter 
verksamhetsstrategi eller upplever en oväntad tillväxt uppåt. Ett typ 2 fel kan inträffa om 
företaget senarelägger eller försenar sin marknadsföring, utbildningar och 
utvecklingsinvesteringar vilket är menat att skapa den organiska tillväxten, vilket i sin tur 
leder till en minskning i tillväxt.  
 
Som ett diagnostiskt verktyg för intäktsförvaltning har mätningar i vinstmarginal och 
kapitalomsättningshastighet flera fördelar.  

• Mätningarna förlitar sig på fundamentala relationer i de offentliga boksluten. 
• Vinstmarginal och Kapitalomsättningshastighet tas ofta i åtanke vid analys från 

utomstående aktörer och kan stödja affärsbeslut. 
• Vinstmarginal och Kapitalomsättningshastighet är träffsäkert även vid en analys under 

ett par år, data från en större tidsperiod behöver ej samlas in. 
 
Med hjälp av dessa analytiska verktyg kan en bedömning kring ett företags finansiella styrka 
utföras. Generellt sätt brukar en ökning i vinstmarginal och en sänkning i 
kapitalomsättningshastighet enligt Jansen, Ramnath, Yohn (2012) indikera en positiv tillväxt 
för ett företag. På samma vis kan en sänkt vinstmarginal och en ökad 
kapitalomsättningshastighet indikera en negativ påverkan på företagets tillväxt, detta under en 
relativt kort tidsram där affärsintäkter jämförs.  
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Genom att sammansätta vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet kan räntabilitet på 
totalt kapital beräknas. Räntabilitet på totalt kapital är en beräkning för den absoluta 
lönsamheten för företaget, alltså hur stor avkastningen blir i förhållande till dess totala kapital.  

3.2 DU-Pont modellen  
 
Vid analys av ett företags lönsamhet krävs ett systematiskt sätt att hantera alla de siffror som 
uppkommer. Med hjälp av Du-Pont modellen, se figur 2, finns möjligheten att på ett visuellt 
och elementärt sätt strukturera upp dessa siffror samt härleda dess ursprung. Du-Pont 
modellen är en välkänd metod som används för att beräkna kvoter mellan poster i företaget 
för att visa på effektiviteten, detta för att få fram diverse nyckeltal för verksamheten. 
Generellt sätt sätts resultatet i relation till de insatta resurserna för att få fram dessa nyckeltal. 
Genom detta skapas en bild över företagets ekonomiska hälsa och utveckling. Uppgifter från 
både resultaträkningen och balansräkningen sätts tillsammans i ett sammanhang där antalet 
poster minskas vilket gör det hela mer lätthanterligt. Namnet Du-Pont kommer ursprungligen 
från det amerikanska företaget som först använde modellen på ett systematiskt sätt. Det 
förekommer att modellen kallas för lönsamhetsträdet, räntabilitetsmodellen eller 
avkastningspyramiden, Warrad & Nassar (2017). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
DuPont understödjer en djupare analys där den “sanna avkastningen” i förhållande till 
hävstången kan granskas menar Narayanan (2010). Enligt Warrad och Nassar är det viktigt att 
finna de faktorer som påverkar räntabilitet på eget kapital. Av denna anledning anses DuPont 
Modellen vara den väsentliga prestationsindikatorn i många studier, Warrad & Nassar (2017). 
Olika kategorier av nyckeltal speglar företagets lönsamhet, operativ verksamhet och soliditet. 

Figur 2, Du-Pont mall 
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Nyckeltalsanalys används också för att utgå från strategier för hantering, till exempel genom 
användning av du Pont-modellen, Bujaki & Durocher (2012). 
 

“Ett välkänt och mycket användbart samband mellan omsättningshastighet, vinstprocent 
och avkastning på totalt kapital - den s k Du Pont-formeln.”  

(s.88) Sundberg (1998) 
 

3.3 Korrelation mellan nyckeltal och prognostiserad lönsamhet 
 
En studie gjord av Mark P. Bauman, där syftet var att ompröva sambandet mellan medvetna 
förändringar i ett företags nyckeltal och dess utkomst synligt i räntabilitet på totalt kapital. 
Genom denna analys studerades Du-Ponts huvudkomponenter, vilket styr räntabiliteten, alltså 
vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet, Bauman (2014).  
 
Enligt Bauman (2014) finns det även till viss del en säkerhet kring att prognostisera med 
utgång från DuPont, dock beroende av vilka typer av nyckeltal som analyseras. Bauman 
(2014) menar att tidigare forskning har konstaterat att förändringar i 
kapitalomsättningshastighet, alltså omsättning per investerad krona, är väl informativa 
handlingar till ungefär ett år framöver i förändringar i räntabilitet. Vinstmarginal är något som 
kan fluktuera mer och inte bör tas till hänsyn lika mycket om vid en realtidsanalys för att 
förstärka beslut kring förbättringar av nyckeltal.  
 
Detta kan tas i åtanke vid en analys av ett tredjepartslogistikföretag. Om företaget innehar en 
högre kapitalomsättningshastighet jämfört med andra branscher, kan de stärka sin framtida 
räntabilitet. Genom att då applicera en DuPont modell, som uppdateras relativt frekvent kan 
slutsatser dras kring kommande prognostiserad avkastning. 

3.4 Lönsamhetsindikatorer 
  
En undersökning av 150 logistikleverantörer har genomförts av Hoffmann & Lampe (2013) 
där syftet var att analysera balansräkningen för att lokalisera hur vissa utvalda finansiella 
indikatorer påverkar ett företags lönsamhet. I artikeln valdes det ut två stycken KPIs, Key 
Performance Indicators, för att analysera hur de påverkar lönsamheten. De två KPIs som 
analyserades var kapital och likviditet. 
  
En grundpelare hos alla företag är en god likviditet som möjliggör att verksamheten kan 
betala sina kortfristiga skulder till leverantörer. Genom att beräkna företagets kassalikviditet 
framgår det hur stabilt kassaflödet är. Kassalikviditeten beräknas genom att ta kvoten mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Resultatet bör ligga över 100 %, gärna kring 
130%. Kapitalstrukturen hos ett företag visar hur tillgångarna finansieras, detta kan göras 
genom eget kapital eller lånat kapital, skulder. Desto högre andel skuld företaget besitter desto 
större risk. Skuldsättningsgraden är ytterligare en kvot som kan beräknas för att få fram en 
riskbedömning.  
  
Skuldsättningsgraden beräknas genom att ta kvoten mellan verksamheten totala skulder och 
eget kapital. Anledningen till varför det är relevant att beräkna skuldsättningsgraden är dels på 
grund av att den befintliga risken blir synlig, samt dels påverkar skuldsättningsgraden 
avkastningen på eget kapital vilket är ett av dem främsta nyckeltalen att beräkna.  
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En alternativ formel för beräkning av räntabilitet på eget kapital ser ut som följande vilket kan 
användas för att beräkna skuldsättningsgraden: 

𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑇𝑇 + (𝑅𝑅𝑇𝑇 − 𝑅𝑅𝑆𝑆) ∗
𝑆𝑆
𝐸𝐸

 
  

• RE = Räntablitet på eget kapital, det vill säga vilken avkastning ägarna har på det 
egna kapitalet.  

• RT = Räntabilitet på det totala kapitalet 
• RS = Genomsnittlig skuldränta i procent, vilket beräknas genom att ta kvoten mellan 

företagets finansiella kostnader och dess totala skuld.  
• S/E = Skuldsättningsgraden beräknad genom kvoten mellan skulden och det egna 

kapitalet.  
  
Formeln säger dels att så länge subtraktionen (RT-RS) är positiv tjänar företaget på den 
skuldsättning de besitter. Kopplingen till det egna kapitalet ligger i antalet skuldkronor. Desto 
fler skuldkronor per eget-kapital-krona skuldsättningsgrad desto större avkastning på det egna 
kapitalet. Sundberg (1998) påpekar dock att på samma sätt som skuldsättningen fungerar som 
en hävstång i positiv bemärkelse kan hävstången också påverka i negativ bemärkelse. Om 
avkastningen på totalt kapital försämras och/ eller skuldräntan stiger, vilket tenderar att hända 
vid konjunkturnedgångar eller kraftig tillväxt, kan riskbufferten i slutändan bli negativ. Desto 
högre skuldsättningsgrad vid negativ riskbuffert desto större blir även förlusten vilket kan 
leda till kraftigt negativ avkastning på det egna kapitalet, Sundberg (1998).   
  

3.5 Ökad lönsamhet TPL  
 
Göran Ahl och Per Johansson skriver i sin bok “Tredjepartslogistik - principer för ökad 
lönsamhet” om vilka egenskaper som mynnar ut i en bättre lönsamhet samt vilka svagheter 
som kan lokaliseras. Grunden ligger i att vara ett konkurrenskraftigt företag. Det är därför 
viktigt att ha koll på sina processer som faktiskt leder fram till resultatet. Dessa kan delas upp 
i kärnprocesser och stödprocesser. De tre viktigaste tiderna och kärnprocesserna är enligt Ahl 
& Johansson (2002) inom logistikbranschen följande:  
 

• Time To Market (TTM) vilket är den totala tiden för utveckling förbättring av tjänster 
och produkter.  

• Time To Cash (TTC) som innefattar totala tiden för betalningsprocessen.  
• Customer Creation and Retention (CCR) etablerar och vidhåller kundrelationer, allt 

ifrån första kontakten till ständiga förbättringar och partnerskap.    
 
För att en TPL verksamhet skall få bättre lönsamhet finns det ett antal riktlinjer som är 
centrala för att detta ska uppnås, Ahl & Johansson (2002).  
 
Dessa lyder som följande:  

• Bättre utnyttjande av lokaler 
• Effektivare processer  
• Lägre hanteringskostnad per enhet  
• Mindre hantering av varor (effektivare flöden i lagret)  
• Färre skador på lager  
• Högre kontroll och lägre svinn (slöserier)  
• Ökad orderfyllnad  
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• Bättre kontroll på transportörer  
 
Detta är konkreta åtgärder på aktiviteter som kan förbättras i en TPL som påverkar 
lönsamheten positivt. Det är dock viktigt att vara medveten om vilken del av företaget som 
genererar den största delen av vinsten inom sin bransch. Inom TPL ligger den största delen av 
vinsten i lageruthyrning, lagerhantering och transport menar Ahl & Johansson (2002). 
Soliditeten för en TPL, vilket styrker betalningsförmågan på lång sikt, ligger som grund för 
att företaget skall kunna generera vinst på längre sikt. Värdet på soliditeten ligger generellt 
sätt för TPL på cirka 20-25% menar Hoffmann & Lampe (2013). Av hänvisning till näst sista 
punkten ovan är fyllnadsgranden viktig för företaget, vilket gäller året om. Det är inte alltid 
lätt att ha hög fyllnadsgrad över hela året då kundernas efterfrågan kan vara säsongsbetonad.  
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4 RESULTAT 
 
I detta avsnitt presenteras den kartläggning som gjorts utifrån företagets bokslut. Nyckeltal 
har beräknats och placerats i ett Du-Pont schema för vidare analys för att finna relevanta 
orsaker till de aktuella siffrorna. Beräkningarna och kvoterna som nyckeltalen har sin 
härkomst ifrån har hämtats från studie-exemplets balans- samt resultaträkning, vilka är de 
viktigaste bestånden som Du-Pont består utav. Genom att kartlägga bokslutet med hjälp av 
Du-Pont modellen kan viktig information identifieras vilket möjliggör en djupare analys. 
Detta för att ta reda på vilka betydelsefulla poster som kan tänkas påverka det slutliga 
resultatet. Information kring de värdeskapande aktiviteterna inhämtades från intervjun av 
företagets suppleant. 
 

4.1 LGAB Logistics Borås  
 
Med avseende på konfidentialiteten har valet gjorts att byta ut det ursprungliga namnet för 
företaget med LGAB - Logistics Borås AB. Personliga namn kommer inte att framgå i 
rapporten, utan personerna som har gjort ett uttalande som är relevant för rapporten kommer 
endast att namnges i form av arbetstitel. Siffror och andra ekonomiska rapporteringar som 
framgår behöver heller inte vara korrekta, men skall visa en rättfärdig kvot för att få ett mer 
exakt framträdande av analysen.  
 
LGAB är ett logistikföretag som hyr ut lagerplatser till företag samt transporterar dess varor. 
LGAB Logistics i Borås, innehar icke lönsamma nyckeltal och därmed ett negativt resultat. 
Rapporten kommer att utgå från en logistisk verksamhet och behöver i det avseendet ha 
bransch och dess aktuella läge i åtanke, dock kommer rapporten att lägga fokus på den 
ekonomiska analysen i sig och dess strukturella uppbyggnad och lösningsmetod för att kunna 
göra sig applicerbar på den generella verksamheten. Vid en intervju med chefen på företaget 
förklaras hur LGAB Nordic Group, vilka är moderbolaget i koncernen, förvärvar personal och 
verksamheter. I mån av tillit och intresse fördelas 49 % av verksamheten till den lokala 
chefen, se figur 1. Detta för att skapa en känsla av självuppfyllelse för ägaren av den lokala 
verksamheten, där de anställda inte endast arbetar för moderbolagets mål utan får ta en del av 
ansvaret själv. 51% av den lokala verksamheten ägs fortfarande av LGAB Nordic Group, 
moderbolaget, och de aktieutdelningar som sker till 51% av den totala utdelningen 
återinvesteras återigen i den huvudsakliga verksamheten för att omsättas och skapa mervärde 
för en fortsatt god utveckling, som vidare kan ge upphov till större utdelningar. Utdelningarna 
till de lokala verksamheterna, såsom LGAB Logistics AB vilket den här rapporten kommer att 
lägga fokus på, går rätt ner i delägarnas ficka, men de har även valet och möjligheten att 
återinvestera dessa pengar åter i verksamheten.  
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Figur 1. Koncernmodell 

 
När det kommer till LGAB och deras transport använder sig företaget av leasade lastbilar från 
åkerier. Trailer leasar de från utomstående part som LGAB sedan sätter sitt varumärke på. 
Detta är en strategi som möjliggör att priserna kan pressas. Med fokus på framtiden riktar sig 
LGAB mot hybridlastbilar som är vänligare mot miljön samt utvecklar ECO-pallar som är 
både miljövänliga och billigare att transportera, då de tar mindre plats i lastbilen.  
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4.2 Kartläggning av nyckeltal 
 
Kartläggningen grundar sig i en presentation av de relevanta siffrorna i årsredovisningarna, 
för år 2016 och 2017 vilka visas fullständigt i bilaga 1 & 2. Siffrorna är inhämtade från både 
resultaträkningen och balansräkningen. De utvalda posterna i tabell 1 är valda på grund av att 
de inkluderas i beräkningarna av nyckeltalen eller relevanta formler. Resultat- och 
balansräkningen innehåller ett företags alla ekonomiska dokumentationer men de siffror och 
poster som är inhämtade från resultat- och balansrapporterna är de som är relevanta för en Du-
Pont analys. Utvalda poster redovisas i tabell 1. 
 

Tabell 1. Finansiella poster 

Poster 2016 2017 
Omsättning 14 838 594 kr 16 879 158 kr 
Rörelsekostnad −16 080 713 kr −18 607 976 kr 

Rörelseintäkter  70 910 kr 250 579 kr 
Kortfristiga skulder 3 137 524 kr 8 472 673 kr 

Likvida medel 177 365 kr 1 175 797 kr 

Kundfordringar 3 148 862 kr 2 811 864 kr 
Anläggningstillgångar 562 798 kr 511 268 kr 

Omsättningstillgångar 3 326 227 kr 8 011 405 kr 
Eget kapital 50 000 kr 50 000 kr 

Totalt kapital 3 889 025 kr 8 522 673 kr 

   Rörelseresultat −1 171 208 kr −1 478 239 kr 

Finansiella kostnader −43 860 kr −150 700 kr 

Årets resultat −1 215 032 kr −1 628 171 kr 
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Med stöd av siffrorna i tabell 1 kan företagets nyckeltal beräknas. Nyckeltal som kommer 
behandlas är räntabilitet på totalt kapital, vinstmarginal, kapitalomsättningshastighet, 
soliditet samt kassalikviditet. Valet av dessa nyckeltal är baserat på de 16 grundnyckeltalen, 
där de fem vanligast förekommande valdes för bearbetning, Sundberg (1998). 
Nyckeltalsberäkningarna i tabell 2 beräknas utifrån de fem största nyckeltalen, Sundberg 
(2002).  Nyckeltalen är beräknade för både 2016 och 2017 för att kunna klargöra en positiv 
eller negativ trend.  
 
Tabell 2. Nyckeltal 

Nyckeltal 2016 2017 
Räntabilitet totalt kapital −31% −17% 
Vinstmarginal −8% −8,8% 

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 3,82 1,98 
Soliditet 1,29% 0,59% 

Kassalikviditet 106% 95% 
 

4.2.1 Du-Pont 
 
En illustration på hur ett Du-Pont schema kan se ut med dess innehållande poster visas i figur 
2. Den övre grenen i Du-Pont trädet består utav siffror från resultaträkningen medan den 
nedre grenen består utav siffror från balansräkningen. Siffrorna i figur 3 är hämtade från 
bilaga 1 & 2 vilket består av 2017 års dokumentation.   
  

 
Figur 3. Du-Pont modell, årsrapport 2017 
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Vad DuPont här talar om, är att resultaträkningen har fallerande kvoter vilket resulterar i en 
negativ vinstmarginal. Därför fortskrider analysen vidare på den gren vinstmarginal består av, 
alltså Intäkter och Kostnader. Ty vinstmarginalen anses vara den mest kritiska posten. 
Företagets kapitalomsättningshastighet uppgick till 1.98, vilket grundar sig i företagets totala 
kapital och omsättning.  
 
För vidare förståelse av verksamheten isolerades de tre största intäkterna och utgifterna, som 
kan härledas till resultatgrenen av Du-Pont modellen. Dessa är de poster som påverkar 
utkomsten av det faktiska resultatet i resultaträkningen. Vidare granskas resultaträkningen 
närmre för att ta reda på om försäljningen av hantering, hyra och frakt sker på ett lönsamt sätt.  
 

Tabell 3. Huvudposter 

2016 2017 

Intäkt Försäljning hantering 8 375 311 kr Intäkt Försäljning hantering 9 366 827 kr 

Intäkt Försäljning hyra  4 660 027 kr Intäkt Försäljning hyra 6 081 003 kr 

Intäkt Försäljning frakt  568 818 kr Intäkt Försäljning frakt 388 330 kr 

Kostnad 
Personalkostnad (inhyrd 
+ ordinarie) −7 460 483 kr Kostnad 

Personalkostnad (inhyrd 
+ ordinarie) −7 769 607 kr 

Kostnad Lokalhyra −4 281 552 kr Kostnad Lokalhyra −6 233 553 kr 

Kostnad Fraktkostnad −635 507 kr Kostnad Fraktkostnad −364 776 kr 
 
Tabell 3 består av de största intäkts- och utgiftsposterna för år 2016 och 2017 i 
resultatrapporterna, vilket ger underlag för kvoterna  tabell 4.  
 
Tabell 4. Huvudkvoter 

2016 2017 
Försäljning / Kostnad Försäljning / Kostnad 

Hantering 1,12 Hantering 1,21 

Hyra 1,09 Hyra 0,98 

Frakt 0,90 Frakt 1,06 
 
 
De tre kvoterna från tabell 4 visar på huruvida verksamheten gör vinst på de enskilda 
posterna, vilka består av hantering, hyra och frakt. Försäljningen av hantering dividerat med 
personalkostnaden visas på översta raden, försäljning av hyra dividerat med lokalhyra visas på 
andra raden medan försäljning av frakt divideras med fraktkostnaden. 
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4.3 Värdeskapande aktiviteter 
 
Vid en intervju av en anställd på LGAB Logistics Borås beskrevs situationen på företaget 
historiskt sett från år 2016, samt varför företaget inte mött förväntningarna i prestation. 
Relevanta variabler för att få en lyckad tredjepartslogistisk verksamhet uppnåddes inte. 
Främst krävs förbättring gällande området lager, detta på olika plan, vilket förklaras 
ytterligare nedan. Efter att de nya ägarna tillkommit, 2016,  till företaget påbörjades en 
granskning av verksamheten och förändringar genomfördes, vilket fortfarande pågår idag. 
Viktigt att ha i åtanke är att de två främsta inkomstkällorna för ett företag inom 
tredjepartslogistik är hyran för den pallplats kunden använder samt hanteringskostnaden av 
kundens produkter inom lagret vid in och utkörning av produkter.  
  
Lagret hos LGAB är uppbyggt av fyra områden eller zoner, vilket illustreras i figur 4. Dessa 
zoner karaktäriseras av typ av lagring eller omsättningshastighet på kundens varor. Zon(P) är 
det området där plock och paketering av individuella enstaka produkter sker medan zon(1,2,3) 
hanterar hela pall åt kunden.  
 
 

 
Figur 4. Lageryta 
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Tillstånd år 2016  
Efter ägarbytet hade LGAB en fyllnadsgrad på cirka 50-60% på lagret i genomsnitt. Detta 
bestod till större delen utav en kund A, som befinner sig i zon(P) och zon(1). Kund A finnes 
även till större delen i plockavdelningen. LGAB hanterar produkterna för kund A som har en 
lageromsättning på sina produkter på cirka 1 ggr per månad. Kund A har tillgång till ett antal 
pallplatser för deras produkter. Eftersom kund A har en hög omsättning på sina produkter 
händer det att deras pallplatser inte alltid är fullt utnyttjade, detta varierar över tid. Detta är 
löst genom att kund A får betala ett högre pris per pallplats för att täcka bortfallet från när 
deras tillgängliga antal pallplatser inte är fullt utnyttjade.  
  
LGAB har nyttjat en rabatt på lokalhyran sedan ett par år tillbaka i tiden. Denna rabatt 
upphörde att gälla vilket förklarar höjningen i lokalhyra på cirka 1 950 000 kr, då de betalar 
ordinarie pris nu framöver.  
 
Intäkterna och utgifterna för fraktposten är så pass marginella att de inte spelar en kritisk roll i 
företagets resultaträkning, därför tas de inte i åtanke i den mån som hantering och hyra gör. 
Fraktposten är dock med för att få perspektiv över hur stora hantering- och hyresposterna är.  
 
Tillstånd år  2017  
År 2017 startar med liknande fyllnadsgrad på 50-60% och liknande förutsättningar som 
tidigare år. Ett behov av att få upp fyllnadsgraden på lagret prioriteras. I den senare delen av 
2017 tillkommer kund B som befinner sig i zon(2). Det speciella med kund B är att denne 
kund hyr endast pallplats och hanterar sina produkter själva med egen personal, vilket gör att 
LGAB inte får in någon intäkt från denne kund kopplat till hanteringskostnad. Dock får 
LGAB hyresintäkter för de pallplatser dem hyr. Kund B använder dock bara 80% av de 
pallplatser de sa att dem skulle utnyttja vilket gör att dem inte fullständigt täcker upp för den 
kostnaden LGAB har för pallplatserna i zon(2). Kund B fick ett ovanligt lågt pris vilket inte är 
fullt gynnsamt i längden för LGAB, men på grund av brist på fyllnadsgrad beslöt sig företaget 
för den åtgärden.  
 
Kund B:s produkter hanteras även på plockavdelningen, vilket nu består utav kund A och B. 
Lönsamheten för plockavdelningen är försumbar då marginalen från kund B är +30% och 
kund A -30%. Samma år 2017 tillkommer även kund C, vilket fyller upp i princip hela zon(3) 
vilket ökar fyllnadsgraden väsentligt i lagret för LGAB. Dock är omsättningen av produkterna 
för kund C sämre, cirka 2 gånger per år, vilket leder till en lägre hanteringsintäkt än önskat. 
Med tanke på att större delar av lagret år 2016 stod tomt prioriterades det att få in kunder som 
kunde få användning av platserna snarare än att ta in den mest lönsamma kunden.  
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras resultatet efter den empiriska undersökningen med koppling till det 
teoretiska ramverk vilket rapporten behandlat i kapitel 3. Med hjälp av det teoretiska 
ramverket utvecklas en förståelse för det resultat rapporten presenterat.   

5.1 Utvärdering av nyckeltal 
 
I detta avsnitt utvärderas de nyckeltal som analyserats utifrån Du-Pont modellen.  

5.1.1 Avkastning eget kapital 
 
Siffrorna för beräkning av avkastning på eget kapital är hämtade från tabell 1 samt tabell 2 i 
resultatavsnittet. Med hjälp av dessa siffror har också RS (genomsnittlig skuldränta i procent) 
och S/E (skuldsättningsgrad) beräknats.   
  
RT= -0,17 
RS= Finansiella kostnader/ total skuld = 0,01768 
S/E= Total skuld/ eget kapital = 170,5  
  
Placeras dessa i formeln ger det följande resultat på avkastning på eget kapital:  

-32,6 = -0,17 + (-0,17 - 0,01768) * 170,5 
  
Företaget visar en räntabilitet på eget kapital på negativt 32,6%. Detta då summan i 
parentesen blir negativ, vilket leder till negativ avkastning. Det visar sig också att i teorin 
finns möjligheten att få ett positivt värde på avkastningen på det egna kapitalet om värdet på 
räntabiliteten på totalt kapital överstiger summan av (RT−RS)S/E. Anledningen till att den 
negativa summan blivit så stor är på grund av att skuldsättningsgraden är hög och används 
som en hävstång. För att uppnå positiv avkastning bör summan inom parentesen bli positiv, 
vilket den bli av positiv avkastning på totalt kapital. Sker detta kommer skuldsättningen att 
agera i positiv bemärkelse för det egna kapitalet. Detta leder tillbaka till att intäkter och 
kostnader i den övre delen av Du-Pont schemat måste förbättras för att sträva mot positiv 
vinstmarginal. 
 

5.1.2 Finansiell stabilitet  
 
I dagsläget har den rådande verksamheten en liten marginal att arbeta med, med en soliditet 
på endast 0.59% vilket visas i tabell 2, och står därför sårbar inför ekonomiska förändringar. 
Då soliditeten generellt sett bör ligga kring 25-30%, Hoffmann & Lampe (2013),  finns här 
förbättringsmöjligheter. Genom att tillsätta eget kapital, eller att börja driva verksamheten 
med vinst vilket är en indirekt konsekvens av en förbättring av vinstmarginalen, kan man på 
så sätt öka den finansiella säkerheten genom ett förhöjt eget kapital sett till dagens läge. 
Soliditeten påverkar inte bara den långsiktiga betalningsförmågan utan fungerar även som ett 
skyddsnät vid konjunkturförändringar och negativa fluktuationer av företagets tillväxt. 
Företaget är dock uppbackat av ett större moderbolag vilket kan tillsätta pengar vid nedgång 
för att bibehålla en cirkulation av det egna kapitalet.  
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Det visas att kassalikviditeten sjunkit från 106% år 2016 till 95% år 2017 vilket betyder att 
företagets kortsiktiga betalningsförmåga försämrats. Kassalikviditeten bör inte ligga under 
100% enligt Fields (2002), vilket påvisar att LGAB har utvecklingsmöjligheter. Detta genom 
att åstadkomma ett positivt resultat för att bygga upp sitt egna kapital och på så sätt öka sin 
soliditet. Under kort sikt kan ägare föra in mer pengar för att stärka det egna kapitalet. En kvot 
under 1, vilket LGAB innehar, påvisar att företaget antingen har försämrat sitt tillstånd av 
omsättningstillgångar alternativt har ökat sin skuldsättning i förhållande till sin förmåga att 
betala. En lösningsmöjlighet för att öka kassalikvideten börjar med att se över sina 
omsättningstillgångar i form av kundfordringar och sina kortfristiga skulder. Genom att korta 
kredittiden för sina kundfordringar skapas ett bättre kassaflöde där fysiska pengar kommer in 
snabbare till företaget. Med hjälp av dessa pengar kan man vidareomsätta, investera eller 
bearbeta sina kortfristiga skulder.  
 

5.1.3 Kapitalomsättningshastighet & Vinstmarginal 
 
Kapitalomsättningshastigheten bestämmer den takt som det totala kapitalet i företaget 
omsätts. Kapitalomsättningshastigheten påverkas om företaget innehar ett trögflytande kapital 
vilket inte omsätts i en relativt snabb takt men även hur stor omsättning som företaget besitter. 
 
Affärsbeslut över vilka kunder som företaget kommer hantera spelar här därför en stor roll 
beroende på om en Tredjepartslogistisk-verksamhet (TPL) kommer att hantera ett 
trögflytande lager eller hantera kunder vars lager omsätts snabbare än medel. Detta är 
beroende på i hur stor grad företaget själv kan utnyttja sina resurser/tillgångar. 
Kapitalomsättningshastigheten kan variera i den grad som företaget ackumulerar sina 
tillgångar och i den mån som företaget omsätter dessa. Indirekt påverkas kassalikviditeten 
negativt om företaget besitter ett stort antal kundfordringar efter en period av hög omsättning 
men ännu inte mottagit några inbetalningar.  
 
I realtid differentierar kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen vid ett sälj i samma 
princip som kassalikviditeten. Vid ett sälj ökar omsättningen, detta behöver i samma skede 
inte resultera i en positiv intäkt, detta då tillgångarna belastas av ökade kundfordringar om det 
inte sker någon inbetalning, vilket resulterar i en sänkt kapitalomsättningshastighet.  
 
I dagsläget besitter LGAB en kapitalomsättningshastighet på 1.98 vilket visas i tabell 2. 
Företaget i fråga behöver utnyttja de tillgångar som står till hands för att på så sätt öka 
pengaflödet, detta genom att omsätta det kapital och de tillgångar som man innehar. Vid ett 
ökat pengaflöde kan företaget återinvestera dessa inkommande betalningar och på så sätt 
inneha ett optimalt pengaflöde där låst kapital är obefintligt. Den direkta orsaken till den 
sänkta kapitalomsättningshastigheten grundar sig i en sänkt omsättning i förhållande till det 
totala kapitalet. Detta indikerar att kapitalet inte omsätts i samma hastighet som föregående år.  
 
Eftersom vinstmarginalen är negativ krävs det att ett fokus läggs på den övre grenen i Du-
Pont trädet. Vidare granskning av företagets intäkter och kostnader analyseras för att finna 
orsaken till varför vinstmarginalen ser ut som den gör. Vinstmarginalen sänkes med 0,8% 
trots en ökning av omsättningen, detta då företagets kostnader har ökat i förhållande till 
intäkterna. Mycket på grund av att hyresavtalet har förändrats från föregående år, med en 
ökning på 1 950 000 kr.  
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Genom att isolera de två främsta posterna ur tabell 3 som genererar de största intäkterna, för 
LGAB, framkommer det att den enskilt största intäktsposten är försäljning av hantering av 
kundens varor på lagret. Hantering av kundens varor kan innebära att hantera dess produkter 
när de anländer in på lager, placera dem på pallplats samt förflytta dem när den skall ut från 
lagret. På grund av att de gällande kundernas lager är så pass trögflytande får LGAB inte in de 
önskade hanteringsintäkterna. Lösningsmöjligheten består därför i att omförhandla de 
nuvarande kontrakten eller att hitta nya kunder vars lager är mer snabbflytande, där den 
inhemska personalen kan hålla sig sysselsatt och där man kan utnyttja sin kapacitet. 
Outnyttjad kapacitet där företaget innehar en låg sysselsättningsgrad innebär endast utgifter 
för företaget i fråga, då utgifter överskrider intäkter. Näst största intäktsposten är 
försäljningen av hyra för pallplatsen varan står lagrad på. Då företaget redan har en befintlig 
kostnad i form av lokalhyra krävs det att hyran mot kund överstiger eller går break-even per 
pallplats som hyrs ut till respektive kund.  
 

“För att öka intäkterna i lagret krävs det att lagret först och främst är utnyttjat till sin 
fulla kapacitet, lagrets platser skall vara uthyrda. Dessutom gäller det att ens kunder har 
hög omsättning på sina varor så att företaget kan få in större hanteringsintäkter.”  

(Suppleant på LGAB) 
 
Parallellt med dem två största posterna kopplade till intäkter finnes även de två största 
utgiftsposterna på lagret, vilka är personalkostnad och lokalhyra. Lokalhyran anses relativt 
statisk och svår att påverka. Personalkostnaden kan dock hanteras med att analysera dess 
utnyttjandegrad, säsongsbehov och valet mellan att anställa egen personal eller hyra.  
 
Vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten har varit valida då analysen inte har 
identifierat ett typ 1 eller 2 fel. Typ 1 fel kunde ha skapat missvisande siffror genom byte av 
verksamhetsstrategi eller oväntad positiv tillväxt, vilket inte har inträffat. Senareläggning av 
marknadsföring, utbildningar och utvecklingsinvesteringar är exempel på typ 2 fel, vilket 
analysen ej har identifierat. Därmed anses dessa nyckeltal vara rättvisande och valida för att 
skapa underlag för analysen.  
 
Analysen har inte kunnat identifiera en ekonomisk trend för företaget, gällande variationen 
och relationen av vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. En ökning av vinstmarginal 
med en marginell sänkning av kapitalomsättningshastighet hade indikerat en positiv 
ekonomisk trend, men i detta fall har båda nyckeltal försämrats från föregående år.  
 

5.2 Utvärdering av värdeskapande aktiviteter 
 
Fortsatt analys av de värdeskapande aktiviteterna som behandlades genom tabell 3 & 4, samt 
figur 4, behandlas i följande analysavsnitt. 2018 startar med en fyllnadsgrad på cirka 80% 
efter att kunderna B och C tillkommit. Målet handlar om att få upp fyllnadsgraden ytterligare 
samt se till att priset på hyran av pallplatser kunderna betalar är ett sådant att LGAB tar ut 
vinst från affären. Denna punkt kommer att hanteras gällande Kund B, att omförhandla 
kontraktet så att affären blir mer lönsam, alltså få ut ett högre pris för dem uthyrda 
pallplatserna, då det råder ett underpris för tillfället. För tillfället finns marginal jämfört med 
konkurrenter att höja priset per pallplats, menar anställd hos LGAB. Dessutom gäller det att 
hitta kunder som har hög omsättning på sina varor i lagret som gör att intäkter från 
hanteringskostnaden ökar.  
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En verksamhet som bedriver TPL ställs någon gång inför valet mellan att hyra in personal till 
lagret eller anställa egen. Både för och nackdelar kan lokaliseras med att hyra in personal till 
lagret eller anställa egen. Alternativet finns också att anställa en andel egen som täcker upp 
för större delen av året för att sedan hyra in ytterligare personal vid exempelvis 
säsongsvariationer, vilket då kan ge förändringar i behovet av personal.  
  
Personalkostnaden är den i särklass största utgiftsposten för LGAB, vilket gör denna post 
högst relevant att analysera då LGAB har gjort ett personalskifte där man har valt att 
införskaffa egen personal istället för inhyrd. Detta har gjort att man står inför tillkommande 
kostnader såsom sociala avgifter men vilket kommer att betala av sig självt i längden genom 
att på detta sätt inneha en lägre personalkostnad per anställd. Dock står man relativt sårbar 
inför fluktuationer i efterfrågan och kan komma att behöva kompensera detta med 
deltidsanställning eller delvis inhyrd personal om bemanningens kapacitet inte räcker till.  
  
Då LGAB har prioriterat fyllnadsgrad och omsättningsgrad är de nuvarande kontrakten 
nästintill icke lönsamma, därav är det relevant att förbättra kontrakten både gällande hyres- 
och hanteringsintäkt.  
  
  



 

- 23 - 
 

6 DISKUSSION  
 

Överskådligt har denna fallstudie resulterat i ytterligare lärande kring nyckeltal och dess 
samband. Rapporten kan vara nyttig för företagets ledning som hjälp i framtida 
beslutsfattning, målsättning och prognostisering. Kontakten med företaget som fallstudien 
grundar sig på har varit förträfflig och vi har med relativ enkelhet kunnat identifiera de viktiga 
och relevanta nyckeltalen som har lagt grunden för denna rapport. Vi har även haft möjlighet 
att införskaffa information från flera anställda på företaget, allt ifrån delägare till den lokala 
ekonom och suppleanten. Därav tror vi att vi har införskaffat en bra och överskådlig bild av 
företagets situation med flera olika åsikter kring dess belägenhet.  
 
Intressant att se är huruvida diverse nyckeltal påverkar varandra i realtid. Det verkar alltid 
finnas ett samband vilket behöver balanseras. Exempelvis, så som det har presenterats tidigare 
i rapporten, sänks kapitalomsättningshastigheten medan vinstmarginal ökar vid ett sälj. Detta 
då olika poster, eller bestånd, förflyttas mellan balans- och resultaträkningen. Man får direkt 
en utökad bild över hur nyckeltalen påverkas utifrån ekonomiska aktioner.  
 
Då vi använt oss av det analytiska verktyget Du-Pont ställs den vidare frågan, huruvida valitt 
det valda verktyget faktiskt är. Vad man har kunnat se, som har styrkts av teorin, kan 
fluktuationer i efterfrågan, konjunkturförändringar och icke organiska förändringar i 
verksamhetens tillväxt försvåra Du-Pont-modellens säkerhet kring ekonomiska beslut. Detta 
då man inte får den sanna bilden av företagets faktiska finansiella situation och kan då inte dra 
konkreta slutsatser kring företagets nyckeltal. Sättet som Du-Pont behandlas påverkas också 
av vilken situation företaget befinner sig i, som i detta fall där vi arbetar med negativ 
vinstmarginal kan det vara gynnsamt att i samband med att försöka öka vinstmarginal och 
sänka kapitalomsättningshastigheten en aning för att sakta ned hastigheten på den negativa 
trend som verkar. Det tycks att en ökad vinstmarginal från negativt läge och sänkt 
kapitalomsättningshastighet vara ett tecken på återhämtning från en tidigare instabil situation 
menar Jansen, Ramnath, & Yohn (2012).  
 
När analys gjorts av ett företags ekonomiska prestation tas de ekonomiska talen i åtanke. Den 
ekonomiska enheten hos ett företag är viktigt för att företaget skall kunna överleva, lyckas och 
blomstra. Ett företag överlever genom att mäta dess kassaflöde, framgång nås genom tillväxt i 
försäljning och välstånd genom avkastning på eget kapital menar Rajesh, Pugazhendhi, 
Ganesh, Yves & KoH (2012). I en artikel kring balanserat styrkort skriver Rajesh, 
Pugazhendhi, Ganesh, Yves & KoH (2012) kring de andra prestationshöjande aspekterna hos 
ett företag. Begreppet Balanserat styrkort utvecklades av Kaplan och Norton, år 1992, vilket 
är ett sätt att mäta prestation i ett företag som innefattar mer än bara det ekonomiska 
perspektivet, vilket är det vanligast förekommande prestationsverktyget. Med hjälp av det 
balanserade styrkortet inkluderas fler aspekter som har inverkan på ett företags prestation, 
vilket kan användas vid en fortsatt och påbyggande analys.  Det finns en bredare bild än den 
ekonomiska i ett företag vilket är någonting att vara medveten kring. De perspektiv som 
behandlas i det balanserade styrkortet är följande:  

• Det finansiella perspektivet  
• Kundperspektivet  
• Perspektivet för lärande och utveckling 
• De interna processerna  
• Perspektivet för medarbetarna 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kund


 

- 24 - 
 

Med detta vill det sägas att det ekonomiska perspektivet är högst relevant vid en analys av ett 
företags prestanda, men att det finns ytterligare perspektiv att ha i åtanke, en större bild av 
verksamheten. Med tanke på att denna rapport endast behandlar med ekonomiska perspektivet 
är vi medvetna om att det finns fler analysverkyg, metoder och teorier kopplat till andra 
perspektiv än det ekonomiska.  
  
Hoffmann & Lampe (2013) använde sig av en teori vid namn “Beredskapsteorin”. 
Beredskapsteorin innebär att det inte finns ett givet sätt som är det mest gynnsamma att driva 
ett företag på. Det finns ingen mall som visar på hur ett företag drivs på bästa sätt, och hur 
besluten bör fattas. Det beror till stor del på vilken situation företaget befinner sig i som avgör 
vilka beslut som är de mest gynnsamma för företaget i den befintliga situationen. Det beror på 
vilka endogena och exogena faktorer som påverkar verksamheten som avgör ledningens 
beslutsfattande.  
 
Kartläggningen och dess tillhörande nyckeltal som framfördes i resultatet har varit väl valida 
då nyckeltalsberäkningarna, som härstammar från de ekonomiska posterna i bokslutet, 
klassificeras som offentliga handlingar vilket även blivit granskade av företagets revisor. Det 
resultat som har presenterats är även reliabelt då nyckeltalen inte går att manipulera utifrån de 
ekonomiska dokument som har blivit tillhandahållna, detta gör studien repeterbar. Studien 
anses därför innehålla korrekt fakta kring den ekonomiska informationen som har framgått.  
 
Metodvalet, där studien innefattade en granskning av företagets årsredovisningar, anses vara 
väl lämpligt då all nödvändig information har hämtats från balans- och resultatrapporter. 
Intervjuer med de anställda på företaget har dock inte varit nödvändiga för att slutföra 
rapporten, men har ändå tillfört information som har gett en bättre insyn och förståelse för 
likaväl branschen som för företaget. Intervjuer kan vara svåra att repetera med exakthet vilket 
kan medföra en försämrad reliabilitet i detta avseende.  
 
Analysen som genomförts på fallstudiens företag är situationsspecifik och beror på hur den 
ekonomiska dokumentationen ser ut för det individuella företaget. De slutsatser och resultat 
som har presenterats representerar därför inte med säkerhet hela logistikbranschen.  
 

6.1 Hållbar utveckling 
 
LGAB har tagit ansvar för en mer hållbar utveckling, både för miljö men även för det 
ekonomiska tillståndet. LGAB utvecklar i tillfället en mer miljövänlig typ av pall, vilket ska 
kunna återvinnas och hanteras på ett enklare sätt. Dessa ECO-pallar kommer att se till att fler 
pallar ryms i en lastbil jämfört med de föregående pallarna. Detta leder till effektivare 
transporter, kortare färdsträcka och därmed mindre koldioxidpåverkan. Vidare kommer detta 
att leda till minskade fraktkostnader, vilket gör att denna ekonomiska post kan vara intressant 
att analysera i framtiden. ECO-pallarna ger företaget en stark förhandlingsposition då 
företaget i fråga kan med hjälp av dessa bli mer attraktivt på marknaden. Kraven på ett 
miljötänk ligger i tiden och kan hjälpa företag i samma bransch att främja en bättre relation 
med sina kunder.  
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7 SLUTSATS  
 
Syftet med denna rapport var att kartlägga verksamhetes aktiviteter utifrån relevanta nyckeltal 
för att understödja lösningsförslag och förbättringsarbeten för en mer gynnsam räntabilitet.  
 

7.1 Hur är en kartläggning av nyckeltal gynnsamt i syfte att öka ett 
företagets finansiella styrka? 

 
En kartläggning av en verksamhets nyckeltal är gynnsamt i det syfte att identifiera lönsamma 
och icke lönsamma aktiviteter. Kartläggningen möjliggör även en överskådlig visualisering 
där en fortsatt analys kan vara lika överskådlig som djupgående, beroende på vilka kvoter 
verksamheten ämnar att identifiera. Med hjälp av visualiseringen kan problem enklare 
lokaliseras och därmed åtgärdas. Med hjälp av nyckeltalen kan verksamheten med större 
enkelhet fördela sina resurser beroende på behov och införa punktförbättringar där 
aktiviteternas lönsamhet fallerar. Med hjälp av nyckeltalen kan verksamheten även 
understödja sina ekonomiska beslut, vilket kan handla om exempelvis vidare belåning 
beroende på hur sagd verksamhets skuldränta befinner sig i förhållande till dess räntabilitet 
eller huruvida företagets kapitalstruktur kan komma att vilja se ut.  
 

7.1.1 Hur hittas relevanta nyckeltal och hur är de uppbyggda? 
 

Relevanta nyckeltal, som krävs för att genomföra en analys enligt Du-Pont, hittas genom en 
verksamhets ekonomiska handlingar. Med hjälp av dessa bestånd faktoriseras ekonomiska 
beräkningar till en kvot, vilket talar om hur bestånden ställs emot varandra. Sagd kvot kan 
sedan ställas mot bestämda mått vilket talar om hur verksamhetens ekonomiska handlingar är 
gynnsamma eller inte. En väg fram till stärkta nyckeltal kan börja vid en analys med hjälp av 
Du-Pont schemat där på ett visuellt sätt presenteras hur verksamheten mår ekonomiskt samt 
vart bristerna kan tyckas finnas.  

 

7.1.2 Hur åstadkommer en verksamhet inom tredjepartslogistik bättre 
lönsamhet genom stärkta nyckeltal? 
 
För att en verksamhet inom tredjepartslogistiken skall uppnå bättre lönsamhet krävs det att 
rätt pris tas för de tjänster man erbjuder samtidigt som kostnaderna inom lagerverksamheten 
effektiviseras. Lagret skall utnyttjas till full kapacitet och innehålla kunder med bra 
omsättning på sina varor. Genom att uppnå nyckeltal kring bestämda industrimedel kan en 
verksamhet inom tredjepartslogistik få en bra grund att stå på och kan efter detta vidare 
förbättra sin verksamhet. Blir då valet att benchmarka mot andra företag i liknande bransch 
ligger industrimedel på kvoten 3 i kapitalomsättningshastighet, 3% i vinstmarginal och 10% i 
räntabilitet på totalt kapital, vilket kan vara ett rimligt första mål för fallstudiens verksamhet.  
 
Genom att ha ett fortsatt fokus på de mest kritiska kvoterna som presenterats i rapporten, så 
som likviditet, soliditet, vinstmarginal, kapitalomsättningshastiget och räntabilitet på totalt 
kapital, kan företaget utveckla en starkare ekonomisk position om dessa sköts korrekt. 
Företaget bör även ha i åtanke vilka poster som kvoterna består utav, för att få en så 
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visualiserad verksamhet som möjligt där man kan skapa en överblick över företagets 
finansiella styrka.  
 

7.2 Lösningsförslag 
 
Viktigt för företagets framtid är att man har en fortsatt inblick kring vad som krävs för att 
skapa ett positivt resultat. Detta genom att exempelvis beräkna break-even för diverse tjänster 
och produkter och i fortsättningen förhålla sig till detta för att inte skapa icke lönsamma 
aktiviteter. Detta kan uppnås genom att förhandla om kontrakt för de kunder som man ämnar 
göra affärer med. Företaget bör aktivt välja och prioritera kunder med ett mer snabbflytande 
lager, vilket kan ge potential till högre hanteringsintäkter.  
 
Förändringen som skett kring personalen, där man har valt att förhålla sig till egenanställda 
istället för bemanningspersonal tror vi kommer att ha en positiv inverkan så länge man kan 
prognostisera efterfrågan och behov av resurser. Framtida problem kring personalen kan 
komma att vara kapacitetsbegränsningar där man inte har arbetskraft nog om behov stiger 
avsevärt. Detta kan enligt oss lösas genom en hybridlösning, där man kan hyra in 
deltidsanställda eller bemanning vid behov men samtidigt har en utbildad kår med 
egenanställda vilka i sig bör vara självgående. Här kan en ytterligare analys kring 
säsongsprognostisering vara relevant för huruvida kapacitetsbehov kan se ut i framtiden. 
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8 AVSLUTNING 
 
Vi börja med att tacka företaget som har ställt upp på vår fallstudie och tillfört oss med all den 
hjälp och material som vi har behövt för att slutföra rapporten. 
 
Vi vill även tacka vår handledare vid namn Sara Lorén för allt bistånd, stöttning och respons 
som vi har fått under arbetets gång.   
 
Arbetet har varit väldigt givande för oss båda i den mån att vi med säkerhet har kunnat dra 
egna slutsatser, tagit ett stort eget ansvar och fått möjligheten att testa på ett verkligt fall där vi 
har kunnat applicera våra egna förmågor och kunskaper. Vi hoppas att rapporten i fråga kan 
ge underlag eller hjälp till nästkommande studenter och även inspirera till ett liknande 
ämnesval.  
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