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ABSTRACT 
 
Titel: Nyckeltal – En översyn av vilka nyckeltal som används i praktiken 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Ian Bergendahl 
  Sandra Pettersson 

 
Handledare: Anders Hedman 
 
Datum: 2008 Maj 
 
Syfte: Nyckeltal är ett mätinstrument som företagen använder sig av i sin 
finansiella rapport för att förmedla framgång. Idag finns inga tydliga direktiv vid 
valet av vilka nyckeltal som ska presenteras i årsredovisning. Vi har som syfte att 
undersöka användandet av nyckeltal bland trettio tillväxtföretag för att se om det 
förekommer trender. 
 
Metod: Vi har samlat in information från de utvalda företagens årsredovisningar för 
att sammanställa vilka nyckeltal som används. Vi har sedan med hjälp av litteratur 
skapat förståelse kring dessa. Med denna information har vi byggt grunden till vår 
analys. Vi sammanställer de vanligt återkommande nyckeltalen och analyserar de 
likheter och skillnader vi kan se.  

 
Resultat & slutsats: Det finns tre stycken nyckeltal som är vanligt förekommande, 
men det finns inte någon enhetlig trend bland samtliga företag. 

 
Förslag till fortsatt forskning: Eftersom spridningen är så bred hade det varit 
intressant att intervjua några företag för att se hur de tänker vid valet av nyckeltal. 
Finns det någon bakomliggande orsak till varför de presenterat vissa nyckeltal och 
inte andra? 

 
Uppsatsens bidrag: Med uppsatsen som underlag kan vi se att det saknas 
gemensamma riktlinjer för hur nyckeltal används i ett företags årsredovisning, 
vilket försvårar jämförelser mellan olika företag. Uppsatsen visar att det finns motiv 
för att arbeta fram sådana riktlinjer, för vilka nyckeltal som kan vara användbara för 
externa intressenter i deras analysarbete. 
 
Nyckelord: Nyckeltal, Årsredovisning, Tillväxtföretag 
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ABSTRACT  
  
Title: Business ratio – A review of what business ratios are used in practice  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author:    Ian Bergendahl 

Sandra Pettersson  
 
Supervisor: Anders Hedman 
 
Date: 2008 May 
 
Aim: A business ratio is a measuring instrument that companies use in their 
financial report to show profit and progress. As it is today, there are no standards 
to follow that shows which business ratio to present in a companies annual report. 
Our aim with this report is to see if there are any trends in the use of business 
ratios by looking into how thirty growth companies are applying them. 

 
Method: To see what business ratios are used in practice, we have collected 
information from the thirty companies’ annual reports. With help from the literature, 
we have created an understanding about the most frequently used business ratios. 
This information has been the base for our analysis. In the analysis we have 
presented the above mentioned business ratios, and analyzed the differences and 
similarities we could see.  

 
Result & Conclusions: There are three business ratios that are commonly used, 
but not enough to say there is a trend among all companies. We think it would be 
useful to set a standard. 
 
Suggestions for future research: Since there is such a wide spread use of 
business ratio, it would be interesting to interview some of the companies to see if 
they have some motivation behind their choice of business ratios.  

 
Contribution of the thesis: With this essay as a base we can see the lack of 
common guidelines in how business ratios should be presented in the annual 
report. Given this criteria, it is hard to compare companies just by looking at these 
items. This essay shows that there are motives to work on making guidelines that 
are useful for external investors to use, in their work upon analyzing the financial 
aspects of a company.  
 
Key words: Business ratio, Annual report, Growing companies. 
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1. Inledning 
Som avslutande moment av vårt tredje år på ekonomprogrammet vid högskolan i Gävle har vi 
valt att göra detta examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng på C-nivå. Ämnet vi har valt 
att fördjupa oss i är redovisning. Arbetet är uppbyggt på en översiktlig undersökning av 
nyckeltal i årsredovisningar hos tillväxtföretag.  
 

1.1 Bakgrund 
I vilken utsträckning används de mätinstrument som företagen använder sig av i sina finansiella 
rapporter för att förmedla framgång med?   
 
Årsredovisningen, som kontrolleras av en oberoende part (revisorn), innehåller den information 
om företagets verksamhet som ledningen förmedlar till investerarna med målet att ge en 
rättvisande och pålitlig bild av verksamheten. Samt att i den mån det går garantera att 
investerares investeringsbeslut är korrekt grundade.  
 
Nyckeltalens huvudsakliga uppgift är som instrument att värdera företagen med. De ska fungera 
som färdiga uträkningar att placera in i investerares modeller och därigenom förse investerare 
med jämförbara data. Dessa data är sedan en del av grunden för investeringsbeslutet. 
 
Nyckeltalen som används varierar dock kraftigt företag emellan i hur de presenteras, hur många 
som presenteras samt vilka som presenteras. Men rollen att underlätta för investerarna att ta del 
av den information som är grundläggande för just investeringsbesluten är detsamma, och har 
blivit en viktig del av företagsanalysen. 
 
Till skillnad från de andra obligatoriska delarna i årsredovisningen som exempelvis noter eller 
upplysning om redovisningsprinciper finns det inget krav på att inkludera nyckeltal. Ändå finns 
de så gott som alltid inkluderade i någon utsträckning. 

1.2 Problemformulering 
Företag som befinner sig i en tillväxtfas strävar efter att växa, dels i storlek, men även genom 
konkurrens och förnyelse. Ledningen i dessa företag strävar efter förändringar som gynnar 
"rätt" utveckling. Det är viktigt att visa att företaget inte växer för sakta eller på fel sätt för att 
kunna förhålla sig till konkurrens och marknaden.  
 
Det är av stor betydelse för företagen att kunna ge mätbar information till investerare för att 
underlätta analysprocessen och därigenom också förmedla företagets tillväxt. Kan vi se om det 
finns en outtalade trender trots att det inte finns tydliga direktiv i hur nyckeltal ska användas? 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka användandet av nyckeltal hos börsnoterade tillväxtföretag för att se i 
vilken utsträckning specifika nyckeltal återkommer, och för att se vilken möjlighet det finns att 
jämföra olika företag.  
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1.4 Avgränsning 
Det finns idag ett stort antal börslistor i Sverige och i Norden som erbjuder många olika typer 
av investeringsalternativ. Tillgängligheten och användarvänligheten på Internet har gjort det 
enkelt och snabbt att köpa, sälja och byta aktier. Det finns också fler företag än någonsin 
noterade på dessa börslistor och fler tillkommer regelbundet.  
 
Vi har därför avgränsat oss till börslistorna Aktietorget och First North. Dessa listor är 
alternativa handelsplatser för bolag som befinner sig i en tillväxtfas. De erbjuder företagen 
samma möjligheter som större bolags börsnoterade aktier men med enklare regelverk. Båda 
Aktietorget och First North är tillgängliga för banker och fondkommissionärer.1

 
1 http://www.aktietorget.se, http://www.omxgroup.com/firstnorth 
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2. Metod 
I följande kapitel ska vi presentera de metodsynsätt samt de metoder och tillvägagångssätt vi 
valt att använda vid informationsinsamlingen. Samt hur vi kommer att använda oss utav denna 
information i analysen. 
 

2.1 Val av ämne 
Vi har kommit i kontakt med nyckeltal tidigare under vår studieperiod och tycker att det är ett 
intressant område. När vi i tidigare kurser har läst årsredovisningar har vi noterat att vi inte 
kunnat finna något tydligt mönster för hur nyckeltal används.  
 
Att fördjupa oss i årsredovisningar kom naturligt, eftersom det var där vi först stötte på 
nyckeltal, men valet av tillväxtföretag kom av den problematik som vi ser i deras situation. 
Jakten efter investerare gör att företagen behöver kanaler för att redogöra för sin situation och 
en av de viktigaste kanalerna är årsredovisningen. Nyckeltalens roll i årsredovisningen är att ge 
placerare och investerare enkla och mätbara tal att använda i sina investeringsmodeller. 
 
Vi har valt att fokusera på nyckeltal då vi tycker oss se att nyckeltalen spelar en viktig 
kommunikationsroll i företagens årsredovisning. Vi vill därför kartlägga hur företag med 
liknande förutsättningar använder nyckeltalen. 

2.2 Forskningsansats 
Vi utgår ifrån ”Forskarens perspektiv” i vår studie.2 Det vill säga det är våra egna observationer 
och resultattolkningar som redovisas i slutet av studien. Vi ska noggrant redogöra vår förståelse 
inom undersökningsområdet för läsaren eftersom detta i slutändan är utgångspunkten för våra 
tolkningar. 

2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Skillnaden mellan kvantitativ metod och kvalitativ metod är enkelt uttryckt att kvantitativ 
metod undersöker ett brett och omfattande undersökningsmaterial och sedan använder detta för 
att statistiskt komma fram till en teori eller ett resultat. Kvantitativa metoder är bra för att se 
riktningar och tendenser i en större grupp.3 Kvalitativ metod går istället in på djupet för att göra 
en mer detaljerad undersökning. Fördelen är att forskaren med hjälp av observationer eller 
intervjuer kommer närmare den intervjuade och undersökningen får en mer beskrivande 
karaktär.4

 
Vi har valt att använda oss av kvantitativ undersökningsmetod snarare än kvalitativ eftersom 
denna stämmer bättre överens med vårt tillvägagångssätt för att nå önskat resultat. Den 
kvantitativa metoden omfattar i detta fall insamling av statistiskt material för att analyseras och 
sedan användas som underlag för en analys. 
 

 
2 Olsson, Sörensen, 2007 sid. 64 
3 Eliasson, 2006 sid. 28-31 
4 Eliasson, 2006 sid. 21-22 
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2.2.2 Reliabilitet och Validitet 
Validitet och reliabilitet visar på hur tillförlitlig och giltig en undersökning är. Om någon annan 
hade gjort samma undersökning hade de kommit fram till samma resultat samt mäter 
undersökningen det den avsetts mäta?5

 
Validiteten är ett av de viktigaste kraven på ett mätinstrument. En hög validitet är när det hela 
fenomenet som avsetts att mäta mäts och inget annat.6 Vid en låg validitet spelar det ingen roll 
om mätningen i sig är bra då den avser fel saker. Det finns två aspekter av validitet, inre samt 
yttre validitet. Den inre validiteten avser överensstämmelsen mellan begrepp och mätbara 
definitioner, det gäller alltså att det empiriska materialets definitioner stämmer överens med vad 
begreppet betyder. Yttre validitet syftar på om informationen kommer ifrån rätt källa. Om den 
insamlade informationen kommer från felaktiga eller ofullständiga källor blir det en låg yttre 
validitet.7

 
Reliabilitet betyder att de fakta man observerar är pålitlig, det vill säga om man kommer fram 
till ungefär samma resultat när man mäter samma fenomen på olika sätt.8  
 
För att försäkra oss om att få en hög validitet har vi genom vår avgränsning och vårt urval valt 
en specifik kategori av företag och samlat information som finns om nyckeltal i deras 
årsredovisning. Vi har behandlat alla lika. Den inre validiteten är hög då definitionen av 
nyckeltalen är detsamma i årsredovisningarna och litteraturen. Vi anser även att den yttre 
validiteten är hög då syftet är att gå igenom just dessa årsredovisningar. 
 
Om någon upprepar samma undersökning fast under ett annat tillfälle på ett annat urval kan 
resultatet bli annorlunda eftersom marknaden förändras, företag tillkommer eller försvinner. 
Valet av nyckeltal kan även förändras beroende på vem som upprättar årsredovisningen, 
eftersom denne kanske vill framställa företaget på ett annat sätt. Det finns alltså ett uppenbart 
problem i reliabiliteten vid vårt insamlade material, detta på grund av att olika personer har 
olika uppfattning, synvinkel och uttrycker sig på olika vis. Detta kan ge varierande resultat 
vilket betyder lägre reliabilitet. 
 
Vi anser dock att vårt urval av företag ger en rättvisande bild i denna undersökning eftersom vi 
använde oss av den information som fanns tillgänglig. Vi har haft chans att tolka den 
information som fanns vid tillfället för insamlingen av materialet och kunnat ge en tydlig och 
samlad bild av materialet. 
 

2.3 Urval 
Vi har valt att inrikta oss på företag som befinner sig i tillväxtfasen. Det har vi gjort eftersom 
dessa kräver en ökning i det externa kapitalet. En viktig fördel med att börsnotera sig är 
möjligheten att växa snabbare än vad skulle ha varit möjligt genom en organisk tillväxt. Detta 
medför en högre risk för investerarna, som också är mer riskbenägna, men framför allt också i 
behov av tydlig och trovärdig information. 

 
5 Strömquist, 2003 sid. 109 
6 Andersen, 1994 sid 92 
7 Eriksson, 2005 sid. 60 
8 Andersen, 1994 sid 91 
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Vi har valt att rikta in oss på två typer av företag. Dels har vi valt ut femton företag som, enligt 
den lagstiftningen som trädde i kraft 2007-04-25, klassificeras som större företag samt femton 
företag som enligt samma lagstiftning klassificeras som mindre företag. Gränsen som skiljer 
större från mindre företag är idag att större företag ska uppfylla två av dess tre kriterier: har ett 
antal anställda som de två senaste åren uppgått till mer än 50, en balansomslutning som de två 
senaste åren uppgått till mer än 25 miljoner kronor eller en nettoomsättning som de två senaste 
åren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. Mindre företag är företag som inte är större.9 
 
Vi har även satt en egen lägre gräns för mindre företag. Den lägre gränsen är 10 anställda, mer 
än 5 miljoner i balansomslutning samt mer än 10 miljoner i nettoomsättning. Detta har vi gjort 
för att tydligare kunna jämföra företag av liknande storlek och undvika alltför stora avvikelser. 
 
De börslistor vi insamlat material från är First North och Aktietorget. First North är en 
alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag.10 Aktietorget har fokus på 
entreprenörsledda företag.11 Vi har valt dessa börslistor eftersom vi tycker att deras inriktning 
stämmer överens med den kategori företag vi vill undersöka. 
 

2.4 Litteraturinsamling  
För att inför undersökningen sätta oss in i ämnet sökte vi allmän information på Internet och i 
kurslitteratur. Utifrån den information vi fann satte vi upp riktlinjer för hur vi genomgripande 
skulle gå igenom årsredovisningarna. Efter att ha gått igenom ett urval av dessa 
årsredovisningar sökte vi efter direkt information om nyckeltal i relevant litteratur. Vi sökte 
även efter definitioner av specifika nyckeltal på Internetsidor samt i litteratur med 
företagsanalys som huvudtema.  Denna information ligger till grund för vårt teorikapitel.  

2.4.1 Primärdata/sekundärdata 
Data som används i en uppsats som denna brukar delas in i primärdata och sekundärdata. Med 
primärdata avses den information som är insamlad av forskaren själv medan sekundärdata är 
den informationen som har insamlats av någon annan tidigare och behandlats eller 
sammanställts.12

 
Det råder delade meningar om huruvida årsredovisningar, vilket är den huvuddata som används 
i denna uppsats, ska betraktas som primärdata eller sekundärdata. En åsikt är att 
årsredovisningar ska betraktas som primärdata och endast statistiska sammanställningar i 
samband med årsredovisningar är sekundärdata.13 Å andra sidan kan årsredovisningar betraktas 
som sekundärdata eftersom det är framställt ”på papper” och därför sammansällt av någon.14  
 
Vi har valt att betrakta årsredovisningarna som primärdata eftersom de förvisso är 
sammanställda och presenterade av företagen själva, men samtidigt granskade och godkända av 

 
9 Årsredovisningslagen, 1995:1554, 3§ p. 4-5 
10 http://www.omxgroup.com/firstnorth 
11 http://www.aktietorget.se 
12 Eliasson, 2006 sid. 24 
13 Artsberg, 2005 sid. 47-48 
14 Lundahl, Skärvad, 1999 sid. 133 
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oberoende revisorer enligt god revisionssed i Sverige. Vi anser således att årsredovisningarna 
som behandlas i denna uppsats är att betrakta som förstahandsinformation från företagen. 

2.5 Tillvägagångssätt 
Målet med undersökningen är att se övergripande tendenser på hur företag använder nyckeltal. 
För en sådan undersökning lämpar sig kvantitativ metod bäst. Vår studie innefattar trettio 
tillväxtföretag, varav samtliga årsredovisningar är från räkenskapsåret 2006. Vi har valt ut 
företagen från de båda alternativa börslistorna, Aktietorget och First North som är särskilt 
inriktade på tillväxtföretag. Vi använde oss av de tre kriterierna från årsredovisningslagen, 
1995:1554, balansomslutning, nettoomsättning och antal anställda, för att kategorisera samtliga 
företag på de båda listorna. Därefter valde vi ut de företag som ligger närmast varandra 
storleksmässigt, hälften stora och hälften små i lika fördelning från de båda listorna. 
 
Årsredovisningarna har vi hämtat från respektive företags hemsida på Internet. Vi har inte 
studerat årsredovisningen i dess helhet utan fokuserat på vilka nyckeltal som används. Vi 
noterade vilka nyckeltal som var vanligast förekommande. De nyckeltal som återkommer i 
minst 20 % av samtliga utvalda årsredovisningar är enligt vår bedömning relevanta. Det är även 
dessa 20 % som vi presenterar i teoriavsnittet. 
 
Vi har sökt information om och definitioner på nyckeltal i flera litterära källor. Vi har 
observerat att definitionerna i samtliga källor överensstämmer med varandra och har därför valt 
att fokusera på ett fåtal av de mest pedagogiskt beskrivande källorna. Vi har använt oss av 
definitionerna för att beskriva hur nyckeltalen beräknas och hur de tillämpas i praktiken för att 
redovisa företagets verksamhet. 
 
I empirin har vi presenterat de mest förekommande nyckeltal i diagram för att få en klar 
översikt. Det är även detta material som ligger till grund för vår analys. I analysen har vi 
presenterat de skillnader och likheter som finns bland företaget i användandet av olika 
nyckeltal, kort sagt de trender vi tycker oss se.  
 
I slutsatsen är det som vi kunnat utläsa från vårt material och våra egna tankar kring ämnet som 
presenteras.  

2.6 Metodkritik 
 
Att vi använt oss av trettio företag vid en kvantitativ studie kan anses som lite. Vår 
undersökning visar hur en del företag i en viss kategori brukar nyckeltal, det är därför viktigt att 
poängtera att vår undersökning inte kan företräda hela verkligheten. Det är endast ett underlag 
som visar att det förekommer olikheter vid användandet av nyckeltal. Ett sätt att göra en mer 
pålitlig undersökning är att använda sig av fler företag vid insamlandet av materialet. 
 
Genom vårt urval har det av en slump blivit mest tjänsteproducerande företag i vår 
undersökning. Detta kan ha påverkat utfallet av vilka nyckeltal som används, eftersom 
tjänsteproducerande företag har mer fokus på sina anställda och inte lika stort kapital som ett 
produktproducerande företag.  
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3. Teori - Nyckeltal 
I detta avsnitt kommer vi att förklara begreppet nyckeltal. Vi kommer även att redogöra för de 
nyckeltal som var vanligast förekommande i de årsredovisningar som vi undersökt. Dessa 
nyckeltal ligger till grund för analysen. 

3.1 Nyckeltalens syfte 
Varje företag har ekonomiska mål som ska uppnås, ägarna vill ha avkastning på sitt investerade 
kapital och företagsledningen vill investera det kapital som anförtrotts dem på bästa sätt, det 
behövs därför en ekonomisk styrning. För att med avsiktlig påverkan kunna styra företaget emot 
de önskade ekonomiska målen är det viktigt att företagsledarna har förståelse för de ekonomiska 
förhållanden som är och verktyg att tillgå för analyser inför beslutfattande.15

 
Nyckeltal är ett hjälpmedel till den ekonomiska styrningen och analyseringen i ett företag och 
har till syfte är att ge överskådlig och tydlig information om företagens ekonomi. Detta görs 
genom att ställa information från både balans- och resultaträkningarna i relation till varandra.16 
Genom att visa relationen mellan olika data får resultatet ett betydande värde. Olika data 
omvandlas till information.17 Dessa värden ger underlag för att bedöma företagets ekonomiska 
läge, utveckling samt ge en tydlig bild över dess svaga respektive starka sidor.18  
 
Nyckeltalet i sig är inte värdefullt, men i jämförelse med andra företag i samma tidsperiod eller 
det egna företaget i olika tidsperioder är nyckeltal användbara verktyg.19 Om ett företag har en 
drastisk förändring i ett nyckeltal jämfört med föregående år kan detta ses som ett 
varningstecken och de bör analysera vad som skett. Genom att kolla på de faktorer som spelar 
in på det aktuella nyckeltalet kan en analys genomföras på ett begränsat område för att skapa 
förståelse för förändringen.20

 
Det finns väldigt många olika nyckeltal, vilket gör det svårt för ett företag att använda sig av 
alla. Det finns dock ingen standard över vilka som ska användas eller redovisas.21 Vilka 
nyckeltal som ska tillämpas bestäms oftast av företagen själva. Det är viktigt att välja ut några 
få som är anpassade efter behovet i det enskilda företaget. Urvalet avgörs ofta utifrån företagets 
art, bransch, storlek och speciella förhållanden.22

 
Nyckeltal presenteras ofta i årsredovisningen. För banker och andra kreditinstitut har den 
ekonomiska informationen som framgår med hjälp av nyckeltal blivit ett viktigt instrument vid 
analysen och bedömningen av den ekonomiska ställningen.23

 
15 Karlsson, 2006 sid. 9 
16 Ohlsson, 2003 sid. 272 
17 Karlsson, 2006 sid. 9 
18 Karlsson, 2006 sid. 12 
19 Ohlsson, 2003 sid. 273 
20 Karlsson, 2006 sid. 12  
21 Ohlsson, 2003 sid. 15 
22 Karlsson, 2006 sid. 40 
23 Karlsson, 2006 sid. 19 



3.2 Olika typer av användning 
Det finns flera användningsområden för nyckeltal, dessa kan delas in i tre kategorier vid 
analysen av de olika delarna i företagets ekonomi. 
 
Egna företagets nyckeltal 
I den interna redovisningen är syftet med att analysera det egna företagets nyckeltal att bevaka 
hur företaget nyttjar sina resurser, kontrollera att företagets finansiella struktur är i balans och 
att övervaka marknadsförutsättningar.24

 
Konkurrenters nyckeltal 
Ett annat syfte är att analysera likvärdiga konkurrenters nyckeltal för att kunna fastställa 
företagets relativa utveckling. Alltifrån hur det går för det egna företaget, till att jämföra tillväxt 
eller lönsamhet.25 Ett stort företags vinst kan jämföras med ett småföretags då det beräknas hur 
vinsten förhåller sig till det disponerade kapitalet istället för vinstens storlek.26 Denna 
information kan sedan användas som underlag för att utforma till exempel 
marknadsföringsstrategier. En viktig del för företag är dock att vara noga med hur nyckeltalen 
har beräknats. En betydande risk är att olika nyckeltal jämförs, nyckeltal som egentligen inte 
hör samman.27

 
Branschnyckeltal  
Företaget bör även bedöma nyckeltalen utifrån de sammanställningar som finns inom den 
bransch företaget verkar i. Om inte företaget i fråga avviker avsevärt från branschen kan 
informationen från en sådan jämförelse hjälpa till att fastställa hur det går för företaget jämfört 
med motsvarande företag eller till att göra konkurrensanalyser.28 Syftet är att fastställa det egna 
företagets egenskaper och särdrag.29

3.3 Olika typer av nyckeltal 
Nyckeltal delas upp i olika typer för att analysera olika delar av företagets ekonomi. Dessa är 
nyckeltal för finansiell balans, för lönsamhet, för tillväxt och för kapitalomlopp.30

3.3.1 Nyckeltal för finansiell balans  
Nyckeltal för finansiell balans kännetecknas av att informationen vid uträkningen av 
nyckeltalen enbart tas från ekonomistyrningen.31 Dessa nyckeltal beskriver kapitalstrukturen i 
hur verksamheten är finansierad. Det vill säga hur stor del av företagets tillgångar som är 
finansierade av eget kapital eller lånat kapital. 32 Ett företag måste ha en bra balans mellan det 
egna - och det belånade kapitalet. Nyckeltal för finansiell balans visar just denna balans och har 
som syfte att skildra de omständigheter som verksamheten befinner sig i, så som företagets 
styrkeposition i nuläget och dess förmåga att finansiera en balanserad tillväxt.33
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24 Carlson, 2004 sid. 45 
25 Carlson, 2004 sid. 45 
26 Bergstrand, 2003 sid. 148 
27 Nilsson et al. 2002 sid. 133 
28 Nilsson et al. 2002 sid. 134 
29 Ohlsson, 2003 sid. 274 
30 Ohlsson, 2003 sid. 273 
31 Catasus, et al. 2001 
32 Carlsson, 2004 sid. 69  
33 Carlsson, 2004 sid. 69  



 
Kassalikviditet  
Likviditeten visar företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder. En tumregel för 
kassalikviditeten är att den bör vara minst 100 % för att företaget ska kunna betala sina 
kortsiktiga skulder i samma takt som de uppstår.34

 

SkuldergaKortfristi

VarulagergångarlstilOmsättningditetKassalikvi −
=  

 
 
Soliditet 
Soliditeten visar på hur stor del av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital. 
Detta mäter den långsiktiga finansiella balansen, det vill säga hur pass bra företaget kommer 
klara eventuella nedgångar i lönsamheten i framtiden. Ett företag med hög soliditet har en stor 
del av tillgångarna finansierade av eget kapital och har därmed större chans att klara en 
ekonomisk krissituation.35 En låg soliditet betyder att större delen av företagets kapital består av 
belånade pengar, vilket leder till att företaget blir mer känslig för räntekostnader och 
amorteringar.36 En hög soliditet betyder trygghet till kreditgivares och leverantörers fordringar i 
framtiden. Företaget blir starkare och mindre beroende av kreditgivare.37

 
För att beräkna soliditeten sätter man andelen eget kapital i relation till tillgångarna. Soliditeten 
kan räknas ut på två olika sätt. 
 

KapitalEgetTotalt
KapitalEgetJusteratSoliditet =1  

 
Justerat eget kapital är den del av obeskattade reserverna som är eget kapital samt det 
beskattade egna kapitalet.38

 

KapitalTotalt
KapitalEgetSoliditet =2  

 
Vissa företag väljer att räkna med det totala egna kapitalet. De tar med de obeskattade 
reserverna i sin helhet eftersom det vid en förlust kan återföras i sin helhet för att täcka upp. 
Soliditet 2 är avsedd för att användas vid förlustsituation hellre än en analys av verksamheten, 
vid ”normala” förhållanden bör soliditet 1 användas.39

 
 

                                            
34 Nilsson et al. 2002 sid. 152  
35 Andersson, 2004 sid. 240-241  
36 Carlson, 2004 sid. 72  
37 Ohlsson, 2003 sid. 259 
38 Carlson, 2004 sid. 72  
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Skuldsättningsgrad 
Justerade skulder är befintliga kortsiktiga och långsiktiga skulder samt den latenta skatteskulden 
från obeskattade reserver. Det justerade egna kapitalet är det befintliga egna kapitalet samt den 
del av obeskattade reserver som är eget kapital.40

 

KapitalEgetJusterat
SkulderJusteradeingsgradSkuldsättn =  

 
Skuldsättningsgraden visar hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet.41 
Skuldsättningsgraden är nära besläktat med soliditeten, en hög skuldsättningsgrad betyder låg 
soliditet.42 När man räknar ut skuldsättningsgraden ligger tonvikten på det främmande kapitalet 
istället för det egna kapitalet. I uträkningen kommer vi fram till hur stor del som är belånad per 
krona, detta görs genom att ställa det främmande kapitalet i relation till det egna kapitalet.43 
Den huvudsakliga användningen av detta nyckeltal som är en del i hävstångseffekten. 
Hävstångseffekten visar att så länge företagets avkastning på det totala kapitalet överstiger 
skuldräntorna är det lönsamt att låna mer pengar.44

3.3.2 Nyckeltal för lönsamhet 
Detta är den viktigaste nyckeltalskategorin i alla företag, eftersom inget företag kan överleva på 
lång sikt utan lönsamhet.45 Lönsamheten måste vara så god att den klarar av att behålla 
marknadsandelar, stigande priser och verksamhetens tillväxt, men även att svara till 
aktieägarnas förväntningar. Företagets långsiktiga utveckling och ägarnas målsättning måste 
styras genom strategisk planering.46 Denna planering behöver i sin tur baseras på information 
som tillgodoses genom analyser av verksamhetens lönsamhet. Dessa lönsamhetstal får man ut 
genom att man ställer företagets resultat i förhållande till kapitalet eller försäljningen.  
 
Räntabilitet 
 

KapitalTotalt
IntäkteraFinansiellgarAvskrivninEfteresultatRetRäntabilit +

=  

 
Denna mätning relaterar överskottet till den totala tillgångsmassan, allt i från kontanter till 
maskiner eller patent, och visar hur effektivt alla resurser har använts i ett företag för att skapa 
vinst. Måttet behandlar alla kapital lika, oavsett vart de kommer ifrån. Att de tar hänsyn till hela 
företagets verksamhet och resursanvändning leder till att samma lönsamhetskrav ställs på allt 
kapital oavsett vart det är investerat.47

 
Vid hög avkastning visar företaget på en stark konkurrentkraft samt mindre känslighet för 
konjunktursvängar.48 Då de använder sig av både överskottet och kapitalbehovet vid mätningen 
                                            
40 Carlson, 2004 sid. 74 
41 Andersson, 2004 sid. 249 
42 Ohlsson, 2003 sid. 258 
43 Carlson, 2004 sid. 74 
44 Ohlsson, 2003 sid. 259 
45 Ohlsson, 2003 sid. 294 
46 Carlson, 2002 sid. 11 
47 Carlson, 2004 sid. 93 
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är den även bra till när de jämför sitt eget företags utveckling med andra företag inom samma 
bransch, men även de i andra branscher.49

 
Räntabilitet på sysselsatt kapital 
Räntabilitet på sysselsatt kapital kan användas vid grundligare analyser av nyinvesteringar, 
kapitalanskaffningar samt för styrning av den finansiella strukturen.50

 

KapitaldeRäntebäran
ntäkterIFinasiellagarAvskrivninEfteresultatRKapitalSysselsattPåetRäntabilit +

=  

 
Räntabiliteten på sysselsatt kapital är en snarlik uträkning som tillgångarnas avkastning, 
skillnaden utgörs av att vi här drar bort de icke räntebärande kapitalen från kapitalstocken. Att 
dra bort de icke räntebärande kapitalen leder till att det skapas en direkt referens till kostnaden 
för kapitalet, eftersom det räntebärande kapitalet kan jämföras med räntan på 
externfinansieringen och utdelningskraven på eget kapital. Som räntebärande kapital ses den del 
av kapitalet som inte förknippas med räntebetalningar, där ingår eget kapital, den del av 
obeskattade reserver som tillhör eget kapital vid en återföring och räntebärande lån.51

 
Räntabiliteten på det sysselsatta kapitalet används för att se lönsamheten i det räntebärande 
kapitalet, för att sedan jämföras med kostnaderna på räntebärande kapitalet. Vi bortser därför 
från det icke räntebärande kapitalet då detta inte behöver tjäna in räntan. Om de räntekrävande 
skulderna ökar måste det vägas upp med att resultatet efter finansiella intäkter för att bibehålla 
räntabiliteten på sysselsatt kapital som tidigare.52

 
Räntabilitet på Eget Kapital 
Kostnaden för det främmande kapitalet ingår i nettoresultatet, och kapitalbasen består av 
justerat eget kapital. Måttet beräknas efter skatt eftersom företaget endast kan dela ut det 
beskattade kapitalet till ägarna.53

 
( )

KapitalEgetJusterat
enSkattesatsPosteraFinansiellEftertatNettoresulKapitalEgetPåetRäntabilit −∗

=
1  

 
Räntabiliteten på det egna kapitalet är ett mått på hur väl företaget har förädlat det egna 
kapitalet. Det riktar sig därför i första hand till företagets ägare, som i detta fall är aktieägarna.54 
Företaget måste även löpande analysera räntabiliteten på det egna kapitalet både ur kontroll- 
och styrsynpunkt då det är den viktigaste synpunkten ur konsolideringsmöjligheter. Detta gör att 
måttet även har stort inflytande för en balanserad tillväxt och en kontrollerad soliditet.55  
 
 
 

                                            
49 Carlson, 2004 sid. 94 
50 Carlson, 2004 sid. 96 
51 Carlson, 2004 sid. 95-96 
52 Ohlsson, 2003 sid. 297-298 
53 Carlson, 2004 sid. 98 
54 Ohlsson, 2003 sid. 297 
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Bruttomarginal 
Bruttovinsten är omsättningen minus de rörliga kostnaderna. Förhållandet mellan bruttovinsten 
och omsättningen blir bruttomarginalen.56  
 

Omsättning
tBruttovinsrginalBruttoma =  

 
Bruttomarginalen blir mest intressant i handelsföretag eftersom resultatet visar marginalen efter 
varukostnaderna.57 Bruttomarginalen visar den så kallade ”kärnvinsten” i ett företag och visar 
hur mycket som blir över för att täcka löner och övriga rörelsekostnader, finansiering samt 
vinst. Ofta redovisas den per varugrupp eller produktlinje eftersom företaget i många fall 
arbetar med olika påslag och rabattsystem för olika varugrupper.58  
 
Eftersom måttet beräknas så tidigt i processen kan det närmast beskrivas som en del av 
verksamheten. En av de viktigaste fördelarna är att det lämpar sig väl för jämförelser mellan 
företag i samma bransch eftersom det är opåverkat av kostnads- och kapitalstruktur.59

 
Rörelsemarginal 
Rörelsemarginalen visar det procentuella överskottet, efter avdrag för rörelsens kostnader 
inklusive avskrivningar, som varje omsättningskrona ger.60

 

tningNettoomsät
garAvskrivninEfterultatRörelseresginalRörelsemar =  

 
Resultatet sätts i relation till omsättningen och visar då hur stor del av varje krona hos ett 
företag som blir över att täcka räntor, skatt och vinst.61 Rörelsemarginalen har den fördelen att 
den inte tar hänsyn till hur företaget är finansierat eller företagets räntekostnader. 
Rörelsemarginalen påverkas istället av företagets kärnverksamhet eftersom det beräknas på 
rörelseresultatet vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader.62 Om företaget vill 
förbättra rörelsemarginalen gäller det alltså att försöka öka sina intäkter, minska sina kostnader 
och sänka takten på sina avskrivningar.63

 

                                            
56 Ohlsson, 2003 sid. 299 
57 Ohlsson, 2003 sid. 299 
58 Carlson, 2004 sid. 90 
59 Carlson, 2004 sid. 90-91 
60 Catasus, 2001 sid. 97 
61 http://www.privataaffarer.se/experten/showanswer.asp?questionid=1398 
62 Catasus, 2001 sid.28 
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Vinstmarginal 
Vinstmarginalen visar hur stor vinsten före räntekostnader är i förhållande till omsättningen.64

 

gOmstättnin
täkterInaFinansielladerRäntekostnFöreVinstginalVinstmar +

=  

 
Med vinstmarginalen räknar företagen ut hur mycket vinst företaget gör på varje omsatt krona. 
Vinstmarginalen mäts före räntekostnader, och ska täcka ränta och ge vinst.65 Eftersom 
räntekostnaderna inte är med spelar det ingen roll hur företaget finansierats. Nyckeltalet är 
därför mest användbart för att analysera vinstmarginalerna över en hel marknad eller 
konkurrentanalyser. I huvudsak ska mätningen ge underlag för en bedömning av de totala 
affärsmarginalerna utan att behöva ta hänsyn till företagets finansiering.66  

3.3.3 Nyckeltal för tillväxt 
Företagets tillväxt är vad som gör företaget större och starkare, genom att mäta tillväxten får vi 
en uppfattning om dess konkurrenskraft och förmåga till förnyelse.67 Det finns två huvudsakliga 
sätt att skapa tillväxt på. Antingen genom att förvärva nya bolag att införliva i verksamheten 
eller genom att växa organiskt.  
 
Balansomslutning 
Med balansomslutning avses den totala summan av tillgångarna på tillgångssidan i 
balansräkningen, och/eller den totala summan eget kapital och skulder på skuldsidan i 
balansräkningen.  
 
Nettoomsättning 
Detta nyckeltal behöver ingen uträkning utan är ren redovisningsinformation som hämtas från 
resultaträkningen. Med nettoomsättning avses intäkterna från företagets huvudsakliga 
affärsområde.68 Nettoomsättningen fungerar i sin enkelhet, och används för att se tillväxt i 
företaget genom att helt enkelt jämföra detta års omsättning med föregående år.69

3.3.4 Nyckeltal för kapitalomlopp 
Det är viktigt för ett företag att kunna återanvända sitt kapital, i till exempel försäljning av 
gamla maskiner vid köp av nya. Nyckeltal för kapitalomlopp redogör hur effektivt företaget 
frigör och återanvänder sitt kapital.70 Här spelar tillgångarnas och varulagrets 
omsättningshastighet samt kredittid, både lämnad och erhållen, ofta avgörande roller för 
verksamhetens lönsamhet. Ett företag som sitter med stora delar av sitt kapital bundet i lager får 
betala det med räntekostnader. Omsättning per anställd är ett vanligare mått hos 
tjänsteproducerande eftersom tillgångsmassan är liten i relation till omsättningen. 
 

                                            
64 Ohlsson, 2003 sid. 299 
65 Carlson, 2004 sid. 91-92 
66 Carlson, 2004 sid. 91-92 
67 Carlson, 2004 sid. 51 
68 Carlson, 2004 sid. 52 
69 Carlson, 2004 sid. 52 
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Omsättning per anställd 
 

AnställdaAntal
OmsättningAnställdPerOmsättning =  

 
Detta mått lämpar sig bäst när man ska följa upp företaget över flera år, mestadels för att notera 
avvikelser. Omsättning per anställd kan användas för att jämföra företag inom samma bransch, 
men inte mellan företag i olika branscher eftersom förutsättningarna kan skilja för mycket.71

 
Det kan också vara missvisande vid externa jämförelser eftersom graden av mekanisering inte 
beaktas. Även personer som inte påverkar talet bör exkluderas för att ge en rättvisande bild. Ett 
viktigt användningsområde internt är att undersöka effektivitet och tillväxt i vissa 
personalkategorier.72

                                            
71 Nilsson et al. 2002 sid. 151 
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4. Empiri - Insamlat Material 
I detta avsnitt kommer vi att presentera det insamlade empiriska materialet. Vi kommer att 
granska användandet av nyckeltalen med ett kvantitativt angreppssätt och visa hur företagen 
använder nyckeltal i årsredovisningen. Vi kommer att visa detta med hjälp av våra egna 
sammanställda diagram. 
 
Vid insamlandet av våra empiriska data uppmärksammade vi att mindre bolag noterade på 
Aktietorget presenterade betydligt färre nyckeltal totalt sett. Det blev därför också ett lägre 
medelantal nyckeltal presenterade per företag i denna kategori, men det var även en mindre 
spridning på antalet nyckeltal per företagen jämfört med övriga företagskategorier. 
 
 
 Antal Nyckeltal Presenterade Medelantal Nyckeltal Per Företag 
Aktietorget Stora Företag 41 5,86 
Aktietorget Små Företag 33 4,13 
First North Stora Företag 41 5,13 
First North Små Företag 43 6,14 

  Diagram 1 

 
 
En annan stor skillnad för små företag på Aktietorget är att andelen nyckeltal för finansiell 
balans och nyckeltal för tillväxt är betydligt större än hos övriga företagskategorier, och att 
andelen nyckeltal för lönsamhet är väsentligt lägre. De övriga företagskategorierna står 
förhållandevis nära varandra i respektive nyckeltalskategori med en avvikelse på endast 5,4 % i 
finansiell balans- och 4,7 % i lönsamhetskategorin. Men särskilt i tillväxt- och 
kapitalomloppskategorin där avvikelsen endast är 0,9 % respektive 2 %. 
 
 
 Finansiell Balans Lönsamhet Tillväxt Kapitalomlopp
Aktietorget Stora Företag 26,8 % 58,5 % 9,8 % 4,9 % 
Aktietorget Små Företag 45,5 % 33,3 % 18,2 % 3,0 % 
First North Stora Företag 31,7 % 51,2 % 9,8 % 7,3 % 
First North Små Företag 20,9 % 60,5 % 11,6 % 7,0 % 
Andel nyckeltal per företagskategori uppdelat efter respektive nyckeltalskategori. Diagram 2

 



4.1 Redovisning av nyckeltalen per kategori 
I detta diagram är samtliga nyckeltal i undersökningen inkluderade. Diagrammet redogör för i 
vilken utsträckning varje kategori förekommer.  
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 Diagram 3 

Med samtliga nyckeltal inräknade står nyckeltal för finansiell balans för totalt 30,4 %. Nyckeltal 
för lönsamhet är den i särklass största kategorin nyckeltal. 51,9 % av samtliga nyckeltal tillhör 
denna kategori. Nyckeltal för tillväxt förekommer i en betydligt mindre utsträckning än de två 
större kategorierna. Det totala förekommandet av dessa tal är endast 12 %. Nyckeltal för 
kapitalomlopp finns i 5,7 % av det totala antalet nyckeltal i denna studie. 
 

4.1.1 Finansiell Balans 
Kassalikviditet förekommer som nyckeltal i 33 % av de företags årsredovisningar som 
undersökts. Soliditet finns i hela 97 % och är därmed det vanligast förekommande av alla 
nyckeltal i undersökningen. Skuldsättningsgraden finns med i 30 % . 
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 Diagram 4 
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4.1.2 Nyckeltal för lönsamhet 
Räntabilitet finns med i 30 % av rapporterna och räntabilitet på sysselsatt kapital i 33 %. 
Räntabilitet på eget kapital finns dock med i totalt 73 % vilket är den näst högsta antalet efter 
soliditet. Bruttomarginal finns endast med i 23 % årsredovisningarna. Rörelsemarginalen är det 
tredje vanligaste nyckeltalet, med i 67 % av årsredovisningarna, och alltså vanligare än 
vinstmarginalen som är med i 47 %.  
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 Diagram 5 

4.1.3 Nyckeltal för tillväxt 
Balansomslutning och nettoomsättning finns som bekant alltid inkluderad i årsredovisningen, 
men som nyckeltal presenteras de endast i 23 % respektive 40 % av fallen. 
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 Diagram 6 
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4.1.4 Nyckeltal för kapitalomlopp 
Denna kategori sticker ut som den absolut minsta kategorin. Nyckeltalet omsättning per 
anställd, som också är det enda nyckeltalet som förekommer i någon betydande utsträckning, 
finns presenterat i 30 % av rapporterna.  
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 Diagram 7 

 

4.1.5 Definitioner 
Utöver att enbart presentera nyckeltalen som färdiga uträkningar har en betydande del av 
företagen valt att även inkludera ett kort stycke som redogör för hur nyckeltalen har beräknats, 
samt vilka belopp från redovisningen som de använt sig av i uträkningen. Strax över en 
tredjedel (37 %) av företagen har presenterat en sådan redogörelse. 
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4.2 Redovisning av nyckeltalen indelade i kategorier 
Här presenteras i nedanstående diagram nyckeltalen uppdelade efter börslista och 
företagsstorlek. Diagrammen ger en överskådlig blick över de direkta skillnaderna mellan 
nyckeltal presenterade i årsredovisningar på de två börslistorna, samt skillnaderna mellan stora 
och små företag.  
 
 

4.2.1 Aktietorget och First North 
Diagrammet visar de olika listornas andel nyckeltal i förhållande till varandra. De tydligaste 
skillnaderna mellan listorna är nyckeltalen kassalikviditet, skuldsättningsgrad, bruttomarginal, 
rörelsemarginal samt omsättning per anställd. Dessa nyckeltal har en avvikelse på mer än 20 % 
enheter. 
 

Aktietorget och First North
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 Diagram 8 

 
De nyckeltal som är anmärkningsvärt lika ofta förekommande är soliditet, räntabilitet, 
vinstmarginal och nettoomsättning. Även definitionerna av nyckeltalen används ungefär i 
samma utsträckning. Dessa nyckeltal, samt definitionerna, har en avvikelse på mindre än 10 % 
enheter listorna emellan.  
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4.2.2 Stora och Små Företag 
Diagrammet visar de två olika företagsstorlekarnas andel nyckeltal i procent i förhållande till 
varandra. Det är en tydlig skillnad på nyckeltalen kassalikviditet, skuldsättningsgrad, 
rörelsemarginal, balansomslutning, nettoomsättning och definitioner. Även här är skillnaden 
större än 20 % enheter. 
 

Stora och Små Företag
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 Diagram 9 

De nyckeltal som har en avvikelse på mindre än 10 % enheter är de övriga med undantag för 
räntabilitet på eget kapital (13,3 %).
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera studiens insamlade empiriska material med hjälp av det 
teoretiska kapitlet. Syftet är att koppla samman de båda kapitlen. Vi använder oss av två 
huvudsakliga uppdelningar för att visa på likheter och skillnader vid användandet av nyckeltal. 
Stora och små företag, samt Aktietorget och First North. Dessa indelningar presenteras först 
separat med målet att sedan tillsammans ge en helhetsbild. 
 
Det första vi noterade är att små företag registrerade på Aktietorget sticker ut i 
undersökningsmaterialet, bland annat eftersom de helt enkelt inte presenterar lika många 
nyckeltal per företag. Dessutom visar de inte heller samma nyckeltal som de övriga 
kategorierna, som ligger betydligt närmare varandra vid en jämförelse. 
 

5.1 Typ av nyckeltal 
Att lönsamhet skulle vara den vanligaste nyckeltalskategorin kommer inte som en överraskning 
som vi redan konstaterat i teorikapitlet. Små företag på Aktietorget har däremot inte alls en lika 
hög andel nyckeltal för lönsamhet (33,3 %) som de övriga kategorierna (de ligger alla tre över 
50 %).  
 
Att nyckeltal för tillväxt endast finns representerade i 12 % av samtliga årsredovisningar kan 
tyckas underligt eftersom båda börslistorna är inriktade på just tillväxtföretag. Här sticker små 
företag på Aktietorget ut igen eftersom de har en andel på 18,2 %. 
 
Att det ser ut på detta vis kan bero på till vem som företagen riktar sig. Att kunna visa en 
långsiktig lönsamhet är framför allt ett viktigt medel för att attrahera investerare med större 
kapital, så som till exempel institutionella investerare. Medan en fokus på tillväxt kan vara att 
attrahera investerare som söker föröka sitt kapital genom att investera i företag som har en 
snabb tillväxttakt, det vill säga en snabb ökning i jämförelser med tidigare år.  
 
En annan anledning till att tillväxtnyckeltal inte används i någon större utsträckning kan vara 
just att denna information ofta redan är inkluderad i balans- och resultaträkningen. Övriga 
nyckeltal för tillväxt som till exempel omsättning, omsättningstillväxt, marknadsandel, 
bruttovinst, antal anställda, tillgångar och eget kapital finns alla med i andra kapitel i 
årsredovisningen och kan därför uteslutas som särskilda nyckeltal. 
 
Även i kategorin nyckeltal för finansiell balans sticker små företag på Aktietorget ut från de 
övriga kategorierna. I denna kategori är 45,5 % av nyckeltalen för finansiell balans, till skillnad 
från de andra kategorierna av företag där nyckeltal för finansiell balans ligger mellan 20 % och 
32 % enheter. Det gör nyckeltal för finansiell balans till den största nyckeltalskategorin för små 
företag på Aktietorget. Efter soliditet, som finns med i samtliga årsredovisningar bland små 
företag på Aktietorget, så är kassalikviditet det näst vanligaste. Totalt är kassalikviditeten 
presenterat i 75 % av årsredovisningarna. Detta kan vi jämföra med 28,6 % för stora företag på 
Aktietorget och endast 12,5 % och 14,3 % i stora respektive små företag på First North.  
 
Nyckeltalet skuldsättningsgrad har det rakt motsatta förhållandet. Skuldsättningsgrad finns med 
i samma totala utsträckning som kassalikviditet, det vill säga drygt 30 %, men istället är det små 
företag på Aktietorget som har ett lågt genomsnitt (12,5 %). Att visa skuldsättningsgraden ger 



 26

investerare en tydligare bild av hur verksamheten är finansierad och vad det finns för möjlighet 
att ta in främmande kapital i framtiden. Kassalikviditeten däremot visar endast förmågan att 
betala de aktuella ränteskulderna med mera, vilket inte ger någon antydan till vilka möjligheter 
företaget har att utvecklas.  
 
Nyckeltal för kapitalomlopp, som är den minsta nyckeltalskategorin i vår undersökning, har 
endast omsättning per anställd inkluderad. Övriga nyckeltal för kapitalomlopp som till exempel 
tillgångars/lagrets omsättningshastighet samt lämnad/erhållen kredittid är mer inriktade på den 
interna styrningen och policyn, och kan därför ses som irrelevanta för externa investerare. Men 
även omsättning per anställd kan egentligen bedömas svåranvänt eftersom det bara tillförlitligt 
kan jämföras med det egna företagets tidigare år. Dessutom tar ju nyckeltalet inte hänsyn till 
mekaniseringsgrad eller till exempel administrativa tjänster som inte påverkar omsättningen.    
 

5.1.1 Börslistorna  
I Diagram 8 presenteras de olika listornas andel nyckeltal i förhållande till varandra. 
Kassalikviditeten används av fyra gånger fler företag på Aktietorget än First North, medan 
skuldsättningsgraden bara är hälften så vanlig på Aktietorget som First North. I fallet 
kassalikviditet är det egentligen missvisande eftersom det är en mycket lägre andel stora företag 
än små företag på Aktietorget som redovisar detta nyckeltal (stora: 28,6 %, små: 75 %). 
 
Bruttomarginalen, rörelsemarginalen och omsättning per anställd är alla tre betydligt vanligare 
på First North. De tre nyckeltalen mäter företagets lönsamhet. Utöver rörelsemarginalen, som är 
vanligare hos stora företag (Diagram 9), så är de tre även inkluderade i ungefär lika stor 
utsträckning oavsett vilken kategori av företag det handlar om.  
 

5.1.2 Stora och små företag    
Diagram 9 visar de två olika företagsstorlekarnas andel nyckeltal i förhållande till varandra. 
Skillnaderna mellan stora och små företag är större än mellan Aktietorget och First North. 
Balansomslutningen och nettoomsättningarna är som bekant information hämtat direkt ifrån 
balans- och resultaträkningen. Balansomslutningen är framför allt representerat hos stora 
företag medan nettoomsättningen huvudsakligen finns representerat hos små företag. Mellan de 
båda listorna är det nästan ingen skillnad alls i användningen, vilket tyder på att det är snarare är 
företagets storlek som avgör i vilken utsträckning de inkluderas. 
 
Kassalikviditeten som förmedlar den kortsiktiga förmågan att betala sina räkningar och är 
därför också representerat i större utsträckning bland mindre företag (Diagram 9) med en lägre 
omsättning. Skuldsättningsgraden är istället det nyckeltal som används mer av stora företag och 
visar en mer långsiktig stabilitet i företaget.  
 
Stora företag använder sig dessutom av definitioner i större omfattning än små företag. Av de 
37 % som förekom i vår undersökning var en klar majoritet stora företag (Diagram 9). Detta kan 
bero på att större företag i högre grad riktar sig till en bredare målgrupp, både institutionella och 
privata investerare. Med hjälp av definitioner kan fler förstå vad nyckeltalen visar.  
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5.1.3 Trender 
De vanligaste nyckeltalen inom respektive kategori kan ses i denna matris. Ett nyckeltal som 
förekommer i 50 % eller mer av företagen inom samma kategori i vår undersökning är 
inkluderade i matrisen. Dessa anser vi är så pass vanliga bland företagen att de kan anses vara 
en trend. 
 
En av de första och tydligaste skillnaderna i presentationen av nyckeltal kan vi se i Diagram 8 
och Diagram 9 och även i matrisen. Det vill säga att skillnaden på vilka som är de vanligaste 
nyckeltalen totalt sett är större mellan stora och små företag än mellan Aktietorget och First 
North. Däremot kan vi också se att små företag på First North ändå är nära de stora företagen i 
val av nyckeltal.  
 

 
 

Stora Företag 
 

Små Företag 

Aktietorget 

Soliditet (FB) 
Räntabilitet på Eget Kapital (L) 
Rörelsemarginal (L) 
Vinstmarginal (L) 
Definitioner av Nyckeltal 
 

Kassalikviditet (FB) 
Soliditet (FB) 
Räntabilitet på Eget Kapital (L) 
Nettoomsättning (T) 

First North   

Soliditet (FB) 
Skuldsättningsgrad (FB) 
Räntabilitet på Eget Kapital (L) 
Rörelsemarginal (L) 
Definitioner av Nyckeltal 
 

Soliditet (FB) 
Räntabilitet på Sysselsatt Kapital (L) 
Räntabilitet på Eget Kapital (L) 
Rörelsemarginal (L) 
Vinstmarginal (L) 
Nettoomsättning (T) 

 
FB = Nyckeltal för Finansiell Balans 

L = Nyckeltal för Lönsamhet 
T = Nyckeltal för Tillväxt 

 
Det vi kan se i matrisen är att det förekommer vissa ”trender” inom samma kategori företag när 
de presenterar nyckeltal. De i särklass vanligast förekommande nyckeltalen var som nämnt i 
empiriavsnittet soliditet, räntabilitet på eget kapital samt rörelsemarginal. Dessa tre nyckeltal 
förekom i betydligt större utsträckning än några av de andra. Flera nyckeltal var vanliga i vissa 
grupper och kategorier, men inte som dessa, generellt vanliga över hela vårt 
undersökningsmaterial.  
 
Att just soliditet är så vanligt kan bero på att det dels ses som ett viktigt nyckeltal för alla som 
läser årsredovisningen i och med att det visar den finansiella styrkan, men eventuellt även för 
att ”alla andra” visar det. Det gör att det blir svårt att fastställa om soliditet är ett aktivt val eller 
om det helt enkelt förväntas finnas med. 
 
Räntabilitet på eget kapital samt rörelsemarginal är däremot vanliga men de är inte självklart 
inkluderade. Att de ändå är så vanliga kan bero på att de på olika sätt visar företagets finansiella 
förmåga. Även om räntabilitet på eget kapital är ett mått för lönsamhet är det också starkt 
kopplat till soliditeten. Det kan beskrivas som: soliditeten visar förutsättningarna medan 
räntabiliteten på eget kapital visar hur dessa förutsättningar förvaltas av företagets ledning.  
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Trots att ett företag expanderar kan soliditeten minska, vilket är ett varningstecken som tyder 
på att något är på tok. Detta är inte synligt direkt i nyckeltalen eftersom dessa enbart visar 
uträkningar baserade på årets bokföring, i normala fall finns inga tidigare år att jämföra med. 
Att visa att företaget haft god räntabilitet på eget kapital kan vara ett sätt att visa att företagets 
soliditet haft en positiv trend, eftersom ett företag som har en negativ trend i soliditeten har 
ett minskande eget kapital vilket leder till lägre räntabilitet på eget kapital. Ett företag som 
visar en negativ trend på dessa två nyckeltal har inte utnyttjat det egna kapitalet på ett 
fördelaktigt sätt. Dessa två nyckeltal är också viktiga faktorer att redogöra om företaget ska 
söka externt kapital. 
 
Rörelsemarginalen, som i likhet med räntabilitet på eget kapital är ett mått för lönsamhet, 
används huvudsakligen för att mäta företagets utveckling och är vanligt förekommande i 
årsredovisningar. Detta kan bero på att måttet ger en detaljerad bild av de finansiella 
omständigheterna i relation till omsättningen, vilket ger en rättvisande bild av företagets 
kärnverksamhet.  
 
Det vi kan se är att trots avsaknaden av tydliga utstakade riktlinjer, så förekommer ändå vissa 
trender i vilka nyckeltal företag väljer att presentera i sin årsredovisning. Det finns dessutom ett 
antal nyckeltal som varierar mycket beroende på vilken kategori som vi undersöker. Framför 
allt är det kategorin små företag på Aktietorget som utmärker sig. De andra kategorierna står 
ändå förhållandevis nära varandra.  
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6. Slutsats 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de tankar och slutsatser som vi kommit fram till efter att 
ha analyserat våra teoretiska underlag samt våra insamlade empiriska data. Vi kommer även 
att resonera kring vår uppfattning av nyckeltal.    
 
Möjligheterna att nå ut till investerare ökar markant vid notering på en börslista. Men företaget 
skall också förmedla informationen till ”rätt” intressenter, de som kan tänka sig att investera i 
företaget. Därför är affärsidé, finansiella mål, strategier, visioner och så vidare oftast 
presenterade i årsredovisningen för att förmedla vart företaget är på väg, eller åtminstone vart 
företaget vill vara på väg.  
 
Företagsledningens mål bör vara att styra informationsflödet så att rätt investerare tar del av 
den, och genom dessas tillskott av kapital få möjligheter att genomföra de mål, strategier och 
visioner som är uppställda. Nyckeltal är instrument som företaget själv väljer ut att presentera 
för att underlätta för utomstående att värdera verksamheten, och för att användas till att jämföra 
företaget med andra företag i samma bransch.  
 
För att kunna göra en korrekt analys är det viktigt att kunna jämföra likvärdiga företag med 
varandra för att bestämma dess finansiella läge på marknaden. Om en sådan analys ska vara 
möjlig krävs det att alla företag använder sig av samma nyckeltal, beräknade på samma sätt. 
 
Vi har i vår analys konstaterat att lönsamhet är den oftast förekommande nyckeltalskategorin. 
Detta trots att företagens och börslistornas profil är företag i tillväxtstadiet. Men eftersom 
samtliga nyckeltal för tillväxt som vi stött på i de granskade årsredovisningarna är tal som finns 
att hämta direkt ifrån redovisningen, så kräver de heller inte särskilda uträkningar. Ett naturligt 
alternativ blir därför nyckeltal för lönsamhet då en av grunderna i ett växande företag är dess 
lönsamhet, och detta bör givetvis framhävas. 
 
Bland nyckeltal utöver de vanligaste nyckeltalen som vi har redogjort för kan det variera 
kraftigt i årsredovisningen. Det förekommer till exempel nyckeltal som presenteras av endast ett 
eller ett fåtal företag. Det gör att trots att det finns vissa trender som flera av de inkluderade 
företagen följer så kan vi inte konstatera att det finns en enhetlig trend som flera följer. Motiven 
bakom kombinationen av alla nyckeltalen i ett företags årsredovisning kan därför skilja sig 
markant från ett annat företags motiv, även om de har vissa nyckeltal gemensamma. 
 
I vår undersökning blev utfallet att det endast finns tre nyckeltal som kan betecknas som vanligt 
förekommande. Soliditet, räntabilitet på eget kapital och rörelsemarginal. Detta ser vi som något 
negativt eftersom det finns oerhört många nyckeltal att tillgå. I princip vilken siffra eller 
uträkning som helst ifrån bokföring, marknadsundersökningar, konkurrensanalyser och så 
vidare kan användas som ett nyckeltal. Detta kan kanske också vara en anledning till att 
spridningen blev så stor. Eftersom det finns så många nyckeltal, och samtidigt inga tydliga 
instruktioner, så kommer vi återigen tillbaka till att företagen fritt kan välja de som passar dem 
själva bäst. 
 
En viktig funktion i intern redovisning är att nyckeltalen ska fungera som signalsystem genom 
att visa tydlig och relevant sammanfattad information. Genom att jämföras med tidigare år kan 
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de sedan visa positiva eller negativa trender i företaget. Eftersom det är företagen själva som 
väljer ut nyckeltalen till årsredovisningen, och eftersom dessa kan beräknas på olika sätt, kan 
det dock vara svårt att som extern investerare använda nyckeltalen som ett signalsystem. Som vi 
kan se i undersökningen så är det en bred spridning på vilka nyckeltal företagen väljer att 
redovisa. Vilket kan tyda på att det enskilda företaget väljer nyckeltal som belyser de delar av 
verksamheten som är mest fördelaktiga för just dem, just detta år. 
  
En annan möjlighet för företagen att underlätta användandet av sina nyckeltal kan vara att visa 
samma nyckeltal flera år tillbaka. Något som flera företag gjorde men inte alla. Detta 
underlättar en analys av det enskilda företaget och ge möjligheten att se verksamhetens 
utveckling de senaste åren, inte bara de aktuella förhållandena. Det skulle även vara möjligt att 
jämföra ett företags utveckling med andra företags, vilket är ett viktigt underlag när långsiktiga 
investeringsbeslut ska fattas. En del av den nuvarande problematiken med detta är att även om 
företagen visar utveckling under flera år så visar de andra företagen andra nyckletal under flera 
år. Det kan vara besvärligt att själv leta upp informationen i årsredovisningar flera år bakåt i 
tiden för att sammanställa den typen av underlag. 
 
Med den stora spridningen som finns idag är möjligheten att jämföra nyckeltalen mellan företag 
alldeles för dålig. Vi anser att det finns ett behov av tydliga direktiv för hur nyckeltal ska 
användas om de ska fylla sin funktion som mätinstrument i den externa redovisningen. Direktiv 
av denna typ skulle också kunna vara något som intresseorganisationer och branschföreningar 
kan ha glädje av eftersom det skulle verka för en mer homogen presentation av företag.  
 
Om företag som erbjuder liknande produkter eller tjänster presenterar information om dessa 
produkter eller tjänster på ett liknande sätt så kan kunder lättare göra en korrekt bedömning. 
Detta är ett led för att gynna seriösa företag framför oseriösa, genom att tvingas presentera 
omständigheter och parametrar i till exempel produktionen. Med en sådan utveckling av 
nyckeltal skulle även investerare få den informationen och de omständigheterna presenterade 
för sig som de kan använda för att göra en korrekt bedömning, utan att behöva lägga tid på att 
jaga underlag i årsredovisningen för att själva sammanställa denna information. 
 
Vi anser att det skulle underlätta om det fanns ett ”basutbud” av nyckeltal som beräknas på 
samma sätt. Ett basutbud som alla företag utgår ifrån för att de ska vara jämförbara med 
varandra. Detta basutbud skulle även innehålla tidigare års nyckletal, och tydliga definitioner av 
vilka siffror från redovisningen som använts tillsammans med uträkningen.  
 
Det kan tyckas väl grundläggande med dessa typer av riktlinjer när årsredovisningen i övrigt 
innehåller utförlig information som granskas noggrant av oberoende revisorer, men det vi kan 
se i undersökningen är just att dessa enkla uträkningar skulle bli svåra att använda vid mer 
omfattande jämförelser. Eftersom företagen inte redovisar samma nyckeltal så måste 
investerarna själva räkna ut de nyckeltal som saknas för att kunna göra jämförelser. Detta leder i 
slutändan till arbetet som läggs ner på presentationen av nyckeltalen i årsredovisningen går 
förlorad. 
 
 



 31

Referenslista 
 
Litteratur:  
Andersen Heine, 1994. Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund.  
 
Andersson; 2004. Finansiering och Kalkylering, Faktabok, Liber ekonomi, Malmö 
 
Artsberg; 2005. Redovisningsteori –policy och –praxis, Liber ekonomi, Malmö 
 
Bergstand, 2003. Ekonomisk styrning, Studentlitteratur, Lund 
 
Carlson; 2004. Att arbeta med företagsanalys, Liber ekonomi, Malmö 
 
Carlson; 2002. 99 SÄTT att öka vinsten, Tholin & Larsson förlag, Göteborg 
 
Catasus, Gröjer, Högberg, Johrén. 2001. Boken om nyckeltal, Akademitryck AB. 
 
Eliasson, 2006. Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund 
 
Eriksson, 2005. Att utreda forska och rapportera, liber. 
 
Karlsson, 2006. Bas Nyckeltal, Norstedts jusridik AB 
 
Lundahl, Skärvad; 1999. Utredningsmetodik  för samhällsvetare och ekonomer, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Nilsson, Isaksson, Martikainen; 2002. Företagsvärdering med fundamental analys, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Olsson, Sörensen; 2007. Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv, Liber, 
Stockholm 
 
Ohlsson, 2003. Företagskalkyler, Björn Lundén information. 
 
Strömquist; 2003. Uppsatshandboken, Hallgren & Fallgren Studieförlag 
 
Årsredovisningslagen 1995:1554, 3 § p. 4-5 
 
Internet: 
Aktietorget, 2007-09-18, <http://www.aktietorget.se> 
 
First North, 2007-09-18, <http://www.omxgroup.com/firstnorth> 
 
Privata Affärer, 2007-10- 17 
http://www.privataaffarer.se/experten/showanswer.asp?questionid=1398 
Ekonomi-info, 2008-03-12 
http://www.ekonomi-info.nu/rorelsemarginal_330.asp 



 32

Bilaga 1 
 
Företagslista 
Detta är en kort sammanfattning av alla de företag vi använt oss av i undersökningen. 
Informationen nedan är tagen från respektive företags hemsida och är i vissa fall kopierat rakt 
av. 
 
Stora företag Aktietorget 
ARK Travel   Tjänst  
Erbjuder reselösningar för företags- och gruppresor. De har personlig service från några av 
branschens mest erfarna och kunniga medarbetare i kombination med marknadens bästa 
onlinelösningar för användarvänlig självbokning.73

 
Cherryföretagen  Tjänst 
Cherry är ett svenskt spelföretag. Den huvudsakliga spelverksamheten bedrivs på restauranger i 
Sverige, på fartyg i trafik inom Nordeuropa och i Medelhavet samt på spelhallar i Danmark 
samt via spelsajten PlayCherry.com.74

 
Curera    Tjänst  
Curera Sverige AB är ett privatägt tjänste- och kunskapsföretag i hälsobranschen.  Curera 
Företagshälsovård bedriver rikstäckande företagshälsovård i samarbete med nätverket 
Länshälsorna. I Storstockholm är Curera Företagshälsovård den ledande aktören inom 
företagshälsovård.75

 
Homemaid   Tjänst 
HomeMaid är ett modernt tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för våra 
kunder. Med hög kompetens och servicegrad erbjuder HomeMaid kundanpassade lösningar för 
alla typer av hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet samt kontorsservice.76

 
ICM     Tjänst 
ICM Logistik AB är ett svenskt bolag som utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster. 
Förutom transport och lagring utför vi värdehöjande kringtjänster som t.ex packning, montering 
och installation.77

 
SBC    Tjänst   
Företagets verksamhet bedrivs inom affärsområdena förvaltningstjänster, av olika slag. 
Företagets totala tjänsteutbud består av ekonomisk/teknisk förvaltning, ombyggnad, juridik 
samt projektutveckling. 78

 
 
 
 
                                            
73 http://www.arktravel.se/default____145.aspx 
74 http://www.cherry.se/ 
75 http://curera.verktyget.se/site.aspx?id=3 
76 http://www.homemaid.se/Page.asp?PageNumber=207 
77 http://www.icm.se/sidor-06/foretaget_06_06.html 
78 http://www.sbc.se/templates/StandardPage____10.aspx 
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Vitec    Producerande 
Vitec är ett programvarubolag med egna produkter och tjänster inom nischerna Fastighet, 
Energi, Media och Industri. Inom respektive nisch erbjuds kunderna verksamhetsanpassade 
specialprogram för den löpande verksamheten.79

 
Små företag Aktietoget 
Followit Holding  Holding 
Followit erbjuder system för positionering och mobil kommunikation. Företagen utvecklar och 
marknadsför produkter och tjänster inom områdena positionering och kommunikation. 
Affärsidén för koncernen är att skapa konceptuella och därigenom kunna erbjuda kunderna ett 
kostnadseffektivt och högteknologiskt verktyg att implementera i den egna verksamheten.80

 
Fragus Group    Tjänst 
Fragus Warranty Group tillhandahåller garantisystem. Fragus huvudsakliga verksamhet är 
försäljning av garantier på begagnade bilar som säljs via bilåterförsäljare. Man erbjuder även 
garantier på motorcyklar, husvagnar, chiptrimmade bilar, reparationer av luftkonditioneringar 
på bilar samt utökad nybilsgaranti.81

 
Hammar Invest  Holding 
Hammar Invest AB:s (publ) affärsidé är att - genom rörelsedrivande dotterbolag - bedriva 
utveckling, marknadsföring och tillverkning samt försäljning av hanteringsutrustning för 
materialflöden inom träindustrin och att nyttja denna teknologi i andra branscher med 
målsättningen att fokusera på nischer med höga kapaciteter.82

 
IDL Biotech    Producerande 
IDL Biotech AB är ett svenskt diagnostiserande företag som utvecklar, producerar och 
markandstester inom hälsosektorn.83  
 
Roxi Stenhus     Producerande 
Roxi stenhus erbjuder en helhetslösning i produktion av stenhus, där kunden får hjälp från idé 
till färdigt hus. Bolaget skall även verka för att tillgodose behov från eftermarknad samt kunna 
producera och förvalta kommersiella fastigheter. Därutöver skall materialinköp i så stor 
utsträckning som möjligt ske från koncernens byggbutik.84

 
Starbreeze AB   Producerande 
Starbreeze utvecklar dataspel på beställning från större spel tillverkare. Det är beställaren som 
äger rättigheterna till produktionen och bär den finansiella risken.85

 
System Separation  Producerande 
Systemseparation är en innovative specialist inom kemisk hantering. De erbjuder skräddarsydda 
produkter vid hantering av kemiska produkter.86

 
79 http://www.vitec.se/default.asp 
80 http://www.followit.se/swe/about/default.asp 
81 http://www.fragus.se/ 
82 http://www.hammarinvest.se/ 
83 http://www.idl.se/ 
84 http://www.roxistenhusgruppen.se/index.htm 
85 http://www.starbreeze.com/company.jsp 
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Xtracom AB   Tjänst 
Xtracom AB är ett bolag med fokus på bredbandsmarknaden. Bolaget levererar dels driftklara 
lösningar till mindre operatörer och dels bistår bolaget större operatörer i deras utveckling av 
egna lösningar för IP-telefoni, IP-TV och andra relaterade tjänster.87

 
Stora företag First North 
Amago Capital  Holding  
Amago Capital AB är ett bolag som via aktivt ägarskap skall förvalta företag som verkar i 
branscher under förändring. Amago Capital skall vara det självklara valet för investerare som 
vill ta del av värdeökningen i mindre, entreprenörsledda företag.88

 
Axlon    Producerande 
Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar inom 
kontanthantering till kunder på utvalda marknader.89

 
Dacke Group   Holding  
Dacke Group Nordic arbetar ur ett investmentperspektiv med specialisering att förvärva och 
utveckla företag inom branschen för marknadskommunikation.90

 
Drillcon   Tjänst  
Drillcons huvudområden är kärnborrning, under och ovan jord, styrd kärnborrning, vertikal och 
horisontell raiseborrning.91

 
Electra    Tjänst 
Electra erbjuder sina återförsäljare tjänster inom sortiment och inköpsvillkor, lager och logistik, 
intranätlösningar, butiksdata m.m. Våra tjänster låter butiken helt och hållet fokusera på sin 
viktigaste uppgift - att sälja.92

 
Forshem   Producerande 
Forshem utgörs av småhustillverkarna Götenehus och Sjödalshus, som tillsammans utgör en av 
de större aktörerna på marknaden för prefabricerade småhus i Sverige.93

 
Insplanet   Tjänst 
Insplanet hittar, jämför och erbjuder rätt försäkring till rätt pris utifrån dina unika behov och 
önskemål.94

 
 
 

 
86 http://www.systemseparation.se
87 http://www.xtracom.se/component/option,com_frontpage/Itemid,1/ 
 
88 http://www.amagocapital.se/website1/sd_page/2/1/index.php 
89 http://www.axlon.se/content.aspx?heading_ID=34&content_ID=150 
90 http://www.dackegroup.com/ 
91 http://www.drillcon.se/?page=30 
92 http://www.electra.se/index_es.asp 
93 http://www.forshem.com/ 
94 https://www.insplanet.com/om-foretaget/ 

http://www.systemseparation.se/
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Rasta 
Rastas affärsidé är att driva de bästa väganläggningarna med allt vad därtill hör – mat, 
drivmedel, butik och rum – för dig som reser och arbetar längst våra svenska vägar.95

 
Små företag First North 
addVise   Producerande 
addVise är Sveriges ledande leverantör av inredning och skyddsventilation till 
laboratoriemiljöer.96

 
 
Effnet    Tjänst 
Effnet undersöker och utvecklar teknologi vars mål är att förbättra effektiviteten inom IP-
baserade nätverk. 97

  
Formpipe Softwares  Producerande 
FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i 
större företag, myndigheter och organisationer.98

 
Opus Prodox AB  Tjänst 
Opus vision är att vara världsledande inom innovativ teknik för miljö- och säkerhetskontroll av 
fordon och skapa möjlighet för industri- och tillväxtländer att förbättra sin miljö genom att på 
bästa sätt utnyttja den senaste och mest kostnadseffektiva tekniken.99

 
Redbet    Tjänst 
Redbet Holding äger och förvaltar bolag inom spelsektorn och är moderbolag i en koncern vars 
bolag erbjuder spel över internet inom sportsbetting, poker, kasino och bingo samt via fysiska 
bettingshops.100

 
Svensk Internetrekrytering Tjänst 
Svensk Internetrekryterings affärsidé är att erbjuda effektiva rekryteringslösningar på 
internet.101

 
Travel Partner   Tjänst 
TravelPartners erbjuder privatresenärer samt små och medelstora företag ett komplett 
resebyråsortiment.102

 
 

95 http://www.rasta.se/RastaSv/index.html 
96 http://www.addvise.se/foretaget.aspx 
97 www.effnet.com 
98 http://www.formpipe.se/company/omforetaget.htm 
99 www.opus.se 
100 http://www.redbetholding.com/ 
101 http://www.svenskinternetrekrytering.se/kort_info.php 
102 http://www.travelpartner.se/About/? 
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