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ABSTRAKT 

Titel: Lågkonjunkturen 2008 – Hur har den påverkat företag i sällanköps- och 

dagligvarubranschen? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Andreas Holmgren, Louise Kling 

Handledare: Peter Lindberg  

Datum: 2009 - Maj  

Syfte: Syftet är att med en nyckeltalsanalys undersöka om och i så fall hur den rådande 

finanskrisen har påverkat företag inom sällanköps- och dagligvarubranschen. Vi ska även 

undersöka om lågkonjunkturen slagit till på samma sätt mot små företag som mot stora. 

Metod: Vår uppsats bygger på en kvantitativ undersökning av företag inom branscherna 

sällanköp och dagligvaror. De nyckeltal som vi samlat in kommer från SIX AB. Vi har 

undersökt sex nyckeltal som mäter företagens tillväxt, finansiella balans och lönsamhet. 

Företagen har delats in i stora respektive små med avseende på deras börsvärde. Resultatet 

bygger på de genomsnittliga nyckeltalen för stora och små företag och redovisas i diagram. I 

samband med diagrammen analyserar vi de förändringar vi kan urskilja de tre senaste åren. 

Resultat & slutsats: Vår uppsats bekräftar det som teorierna och tidigare forskning kommit 

fram till: sällanköpsbranschen påverkas negativt i högre grad än dagligvarubranschen av en 

fallande konjunktur. Det mest påtagliga resultatet ser vi när vi analyserar de tre nyckeltalen 

som mäter företagens lönsamhet. Företagen inom sällanköpsbranschen har kraftigt försämrat 

dessa nyckeltal och allra värst ser det ut för de små företagen. 

Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till fortsatta studier är att göra en likvärdig studie 

när krisen har lagt sig. Det var under hösten 2008 som Sverige på allvar började påverkas av 

krisen och vi är fortfarande mitt uppe i den. En annan intressant inriktning skulle kunna vara 

att undersöka hur aktiens kurs har påverkats under krisen och jämföra det med förändringarna 

i nyckeltalen. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till att verifiera att tidigare forskning och teorier kring 

de företag studien omfattar fortfarande är aktuella under lågkonjunkturen 2008.  

Nyckelord: Nyckeltal, lågkonjunktur, sällanköpsbranschen, dagligvarubranschen  



ABSTRACT  

Title: Recession 2008 - How have the companies in the consumer discretionary sector and 

consumer staples sector been affected? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Author: Andreas Holmgren, Louise Kling 

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: 2009 - May  

Aim: With an analysis based on business ratios we are gonna examine if the current recession 

has affected the consumer discretionary sector and consumer staples sector. We are also 

gonna find out if small companies has been affected in the same level as the big ones. 

Method:  

The study is based on a quantitative method. We have collected six business ratios that 

measures the companies growth rate, financial balance and profitability. The business ratios 

we use come from SIX AB. We have divided the companies in two parts: big and small 

companies, based on their market capitalisation The result shows the average business ratios 

for big and small companies and we are showing them in diagrams. Next to the diagrams we 

analyse the changes we can see the last three years. 

Result & Conclusions:  

Our study confirmes what the theories and previous studies have shown: consumer staples 

sector are affected by the recession in a higher level then the consumer discretionary sector. 

We can especially see this when we analyse the profibility ratios. The small companies in 

consumer discretionary sector are the ones that have been most affected by the recession.  

Suggestions for future research: 

Since we are still in a recession we think it would be interesting to do same study when the 

market has recovered from the recession. We also think it would be interesting to compare the 

changes in stock prices with the changes in business ratios over the period. 

Contribution of the thesis: 

Our thesis verifies that theories and previously research still are up to date for the sectors 

under the recession for 2008.  

Key Words: Buisiness ratio, recession, consumer discretionary sector, consumer staples 

sector   
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1. Inledning 
I följande avsnitt presenterar vi först en bakgrundsbeskrivning till lågkonjunkturen som 

Sverige befinner sig i. Den leder fram till en problemformulering och en beskrivning av 

studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till den lågkonjunktur som råder i dagens samhälle grundar sig i mitten av 2000-

talet på den amerikanske bostadsmarknaden. USA befann sig i högkonjunktur och de 

amerikanska bankerna hade stora summor kapital som de lånad ut för att öka sina inkomster 

ytterligare. De letade då upp en ny målgrupp: husköpare med sämre ekonomiska 

förutsättningar, som fick så kallade subprime-lån. Inledningsvis var dessa lån mycket 

fördelaktiga men efter hand klarade de amerikanske bolånetagarna inte av att betala räntor och 

amorteringar och för att undkomma lånet tvingades de att överlämna bostaden till banken eller 

att sälja det till ett lägre pris än vad de köpt för. Kapital som banker och bolåneinstitut lånat ut 

fick de inte tillbaka och de gick med stora förluster.1 

 

Bolåneinstituten hade sålt vidare en stor del av fordringarna på subprime-lånen som 

värdepapper till andra banker även utanför landet vilket ledde till att osäkerheten på den 

amerikanske bostadsmarknaden spred sig som en löpeld internationellt och hela 

världsekonomin påverkades. Sommaren 2007 började stora banker runt om i världen flagga 

för att en stor finanskris var i antågande. Det blev en ond cirkel där stora förluster i 

finanssektorn ledde till dyrare lån som i sin tur ledde till mindre investeringar, lägre vinster, 

lägre sysselsättning och lägre konsumtion. Låntagare klarade inte av att betala räntor och en 

osäkerhet spreds på börsen och aktiekurser dalade. Arbetslöshet och konkurser var ett faktum. 

Den amerikanske investmentbanken Lehman Brothers ansökte om konkurs i september 2008. 

Även Sverige påverkas hårt av finanskrisen. Vi har ett stort beroende av omvärlden och 

finansoron och lågkonjunkturen ger tydliga negativa effekter på vår ekonomi. Både företag 

och privatpersoner påverkas, främst genom högre arbetslöshet, dyrare och svårare att låna 

pengar, värdeminskning av aktier och fonder och en minskad efterfrågan på företags 

produkter och tjänster.2 

 

                                                 
1 http://www.dn.se/, ”Så funkar finanskrisen” 
2 Ibid 
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Den globala finanskrisens effekter påverkade de svenska småföretagen i högre grad än 

förväntat. Enligt en undersökning som Riksbarometern gjort påverkas 38 % av de svenska 

småföretagen av krisen genom att de får in färre beställningar. Bland företag som säljer 

hushållsvaror är den siffran 46 %. 30 % av exportinriktade småföretag uppger att finanskrisen 

leder till att de senarelägger investeringar. Handelsföretagen drabbas hårt av detta och det är 

främst sällanköpsvaror som får ta den största smällen.3 

 

1.2 Problemformulering 

Finanskrisen har slagit till hårt mot tillverkare av sällanköpsvaror som till exempel bilar och 

hemelektronik. Hur stor är krisen mot företagen när konsumtionen faller och världshandeln 

bromsas upp? Vi har sett hur finansiella institut gått i backen det senaste året och flera 

biltillverkare har blivit räddade av olika räddningspaket. Vi har det senaste året ännu inte sett 

något företag inom sällanköpsbranschen gå i konkurs i Sverige men vi har sett företag som 

blivit uppköpta samt avnoterade från stockholmsbörsen. Det har dock spekulerats, analyserats 

och skrivits om kommande konkurser men det har ännu inte blivit verklighet. 

 

Dagligvaror däremot sägs inte vara konjunkturkänsliga men hur väl stämmer den teorin in på 

dagens lågkonjunktur? Har företagens storlek någon betydelse för graden av lågkonjunkturens 

påverkan? Genom en nyckeltalsanalys ska vi utreda, analysera och jämföra den ekonomiska 

situationen hos företag som säljer sällanköpsvaror respektive dagligvaror. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att med en nyckeltalsanalys undersöka om och i vilken grad den rådande 

lågkonjunkturen har påverkat företag inom sällanköps- och dagligvarubranschen. Påverkas 

sällanköpsbranschen i högre grad än dagligvarubranschen? Vi ska även undersöka om 

lågkonjunkturen slagit till på samma sätt mot små respektive stora företag inom dessa 

branscher. 

 

 

 

                                                 
3http://www.foretagarna.se/ 
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2. Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga vid genomförandet av vår studie. Vi 

presenterar de metodsynsätt och metoder vi har använt oss av vid informationsinsamlingen. 

 

2.1 Urval 

Det finns idag ett stort antal börslistor i både Sverige och världen och dessa erbjuder många 

olika typer av investeringsalternativ. Vi har valt att undersöka företag noterade på small, mid 

och large cap samt First North på Stockholmsbörsen. Vi har vidare baserat undersökningen 

inom sektorindelningarna sällanköpsvaror och dagligvaror som är en indelning skapad av 

GICS (Global Industry Classification Standard). 

 

GICS-standarden används på börserna i både Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Island, 

Riga, Tallinn och Vilnius. GICS är en enhetlig standard och den delar in företagen efter sin 

huvudsakliga affärsverksamhet in i tio olika sektioner. Sällanköpsvaror och dagligvaror är två 

av sektionerna.4 

 

En av anledningarna till vår avgränsning är att studera företag inom branschen 

sällanköpsvaror då denna enligt teorierna är en bransch som är konjunkturkänslig. Vidare ville 

vi få kontrast genom att undersöka företag inom dagligvarubranschen som anses vara en 

bransch som inte är lika känslig mot konjunktursvängningar5.  

 

Underlaget till vår undersökning grundar sig på de utvalda företagens årsredovisningar och 

omfattar de tre senaste räkenskapsåren (2006-2008).  

 

2.2 Forskningsansats 

Vid undersökningar av omfattande undersökningsmaterial lämpar sig en kvantitativ 

undersökningsmetod. Genom att studera riktningar och tendenser kan man statistiskt komma 

fram till ett resultat eller en teori.6 En kvalitativ undersökningsmetod är baserad på tolkningar 

                                                 
4 http://www.nasdaqomx.com/ 
5 http://www.avanza.se/ 
6 Eliasson, 2006  
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och ger en djupare förståelse för händelser/fenomen/problem. Metoden lämpar sig bäst till att 

ge en grundlig analys av några få enheter.7 

 

Vår uppsats består av kvantitativ data då vi granskat och analyserat nyckeltalen från 

företagens årsredovisningar. Vi har samlat in statistiskt material som vi sedan analyserat. Då 

vårt huvudsakliga syfte är att generalisera huruvida företagen i sällanköpsbranschen 

respektive dagligvarubranschen har märkt av den finansiella krisen lämpar sig en kvantitativ 

metod bäst. 

 

2.3 Datainsamling 

Sekundärdata är redan befintlig information som tidigare sammanställts av någon annan och 

finns att tillgå i dokument som böcker, tidningar, databaser och årsredovisningar. Primärdata 

är information som man själv samlar in och bearbetar för ett bestämt ändamål, t ex genom 

intervjuer och enkätundersökningar.8 

 

I vår studie har vi samlat in data från företags årsredovisningar de tre senaste åren. Vi har 

samlat in och analyserat nyckeltal som nettomarginal, avkastning på eget kapital, avkastning 

på totalt kapital, soliditet, antal anställda och omsättning och därmed är det sekundärdata som 

är underlag för vår studie. Utöver årsredovisningarna som analyserats har vi även läst artiklar 

och böcker för att få en mer omfattande bild av vilka nyckeltal som är relevanta samt vad 

dessa bygger på. 

 

2.4 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag9 . För att 

undersökningen skall ha en hög reliabilitet så ska någon som använder samma metod komma 

fram till samma resultat som tidigare forskare10. 

 

Vi har utgått från bolagens årsredovisningar som i sin tur har granskats av en revisor. Det 

ligger i revisorns intresse att företagen följer de lagar och praxis som finns då vederbörande 

                                                 
7 Holme & Solvang, 1997 
8 Eriksson, 1997 
9 Eriksson, 1997 
10 Thurén, 2006 
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själv kan behöva stå till svars om informationen i årsredovisningen är felaktig. Eftersom vi 

har baserat vår forskning på information från företagens årsredovisningar, och denna i sin tur 

har granskats, anser vi att vår undersökning har en hög reliabilitet. 

 

2.5 Validitet 

Validitet innebär att mätinstrumentet man använder sig av verkligen mäter det man avsett att 

mäta. För att en studie ska kunna generaliseras krävs det både hög validitet och reliabilitet.11 

 

När vi påbörjade denna studie läste vi flertalet böcker om nyckeltal. Vi valde noggrant ut sex 

nyckeltal som vi ansåg vara relevanta för studiens syfte. Genom att tolka förändringar i dessa 

nyckeltal ska vi undersöka hur stora och små företag i två branscher har påverkats av 

lågkonjunkturen. Då vi använder oss av de nyckeltal som flera olika källor anser vara de mest 

viktiga så hoppas vi att denna studie får en hög validitet. 

 

2.6 Studiens genomförande 

Då vårt främsta syfte med den här studien är att se om finanskrisen påverkat företag inom 

sällanköps- och dagligvarubranschen så har vi valt att samla in nyckeltal för de tre senaste 

åren. Vi valde sex nyckeltal som vi ansåg vara relevanta för de tre områdena tillväxt, 

finansiell balans och lönsamhet. Branscherna valde vi eftersom de känns aktuella i dagens 

lågkonjunktur. Vi känner att vi själva påverkas av lågkonjunkturen och drar ner på inköpen av 

vissa varuslag. 

 

I båda branscherna har vi undersökt samtliga företag som befinner sig på Stockholmsbörsens 

listor large-, mid- och small cap. I dagligvarubranschen har vi utöver de företagen även 

undersökt de företag som befinner sig på listan First North. Detta gjorde vi eftersom antalet 

företag annars skulle bli för få och jämförelsen skulle därmed inte bli intressant. Det är 

företagens börsvärde12  som avgör vilken lista de tillhör. Då vi även ville undersöka om 

företagens storlek har någon betydelse för om de påverkats av den finansiella krisen så valde 

vi att dela in företagen i stora respektive små företag. Vi räknade ut företagens börsvärde och 

delade upp dem i två lika stora delar beräknat på börsvärdet. De med högst börsvärde kallar vi 

                                                 
11 Thurén, 2006 
12 Börsvärde är antal aktier gånger aktiens pris. 
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för stora företag och de med lågt börsvärde döpte vi till små företag. I sällanköpsbranschen 

innebar detta av vi fick 12 företag som vi benämner stora samt 13 som är små. Totalt antal 

företag i dagligvarubranschen är 10 stycken vilket ger fem i vardera storlekskategori. 

 

När områdena var valda och indelningen gjord påbörjade vi datainsamlingen. Vi använde oss 

av tre olika källor när vi samlade in nyckeltalen. Vi började med att gå in på www.di.se och 

sökte fram det aktuella företaget och läste under ”rapporter och nyckeltal”. Där fann vi fem av 

de sex nyckeltalen vi har valt att undersöka. Dessa nyckeltal jämförde vi sen med dem som 

fanns att läsa i företagets egen årsredovisning samt i HiG:s databas Retriever. I de fall dessa 

siffror inte överensstämde med varandra försökte vi ta reda på anledningen till detta och 

justera på bästa möjliga sätt. Detta kunde t ex vara att en sammanslagning hade gjorts under 

2006 och företaget i sin årsredovisning justerat detta redovisningsmässigt medan www.di.se 

hade bortsett från detta. I ett sånt fall valde vi att använda oss av nyckeltalen från företagets 

årsredovisning. Antal anställda var det nyckeltalet som inte gick att läsa på www.di.se så det 

hittade vi i företagets egen årsredovisning samt i Retriever. Det är företaget SIX AB som är 

källan till informationen vi hämtade på www.di.se. Vi kontaktade SIX och fick information 

om hur de räknat de olika nyckeltalen. 

 

När nyckeltalen var insamlade räknade vi ut de genomsnittliga nyckeltalen för små företag 

respektive stora i de båda branscherna. Omsättningen var det enda av de utvalda nyckeltalen 

som inte är mätt i procent utan i SEK, EURO, USD eller GBP. Det var fyra företag som 

redovisade omsättningen i annan valuta än SEK och för att kunna räkna ut genomsnittlig 

omsättning för företagen räknade vi om omsättningen till SEK med kursen som var på 

bokslutsdagen för respektive år. 

 

De värden på nyckeltalen vi fått fram ser vi i sig inte som intressanta utan vår undersökning 

går ut på att analysera förändringar i nyckeltalen. De genomsnittliga nyckeltalen vi räknade ut 

sammanställde vi i diagram som tydligt visar de olika nyckeltalen för stora och små företag i 

de båda branscherna. I direkt anslutning till diagrammen analyserar vi nyckeltalen och dess 

förändringar. 
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2.7 Bortfall 

Då den finansiella krisen och därmed även lågkonjunkturen drog in över Sverige under 2008 

valde vi att i vår undersökning endast använda oss av företag med räkenskapsår som är 

detsamma som kalenderåret. En del av företagen har räkenskapsår maj-april vilket innebär att 

den senaste årsredovisningen de offentliggjort innefattar maj 2007 till april 2008 vilket skulle 

ge ett missvisande resultat för vår studie. Vi har även sållat bort ett visst antal företag där vi 

inte kunnat få fram information om något av nyckeltalen eller där företaget någon gång under 

de tre senaste åren gått från brutet räkenskapsår till att följa kalenderåret. Detta gav ett totalt 

bortfall på 29 % för sällanköpsbranschen och 23 % för dagligvarubranschen. 

 

2.8 Metodkritik 

I vår studie valde vi att undersöka samtliga företag på stockholmsbörsen inom 

dagligvarubranschen. Detta inkluderar även de företag som befinner sig på First North och 

som därmed ofta är så kallade tillväxtföretag. Det skulle kunna ge ett missvisande resultat 

men vi väljer ändå att ta med dessa företag då antal företag annars skulle bli alltför få och 

jämförelsen skulle inte bli intressant. 

 

Inom sällanköpsbranschen är det 25 företag med i vår studie och motsvarande siffra för 

dagligvarubranschen är 10. Det låga antalet företag resulterar i att om ett företag har ett 

kraftigt avvikande nyckeltal så kommer det genomsnittliga nyckeltalet att avvika mycket det 

med. Studien hade blivit mer intressant om det fanns ännu flera företag i de två branscherna 

men så är inte fallet. 

 

När det gäller uträkningen av soliditeten är vi medvetna om att det är ett nyckeltal där det 

bokförda värdet inte alltid överrensstämmer med marknadsvärdet. Det bokförda värdet på 

eget kapital skiljer sig ofta åt mot marknadsvärdet. Det mest korrekta sättet att räkna ut 

företagens soliditet skulle vara att multiplicera antal aktier med värdet på aktien och dividera 

det med företagets skulder. Det bokförda värdet på skulderna borde överrensstämma bra med 

verkligheten. Vi har dock valt att använda oss av di.se:s redan uträknade soliditet. Vi 

förutsätter att företagens balansräkningar är någorlunda överrensstämmande med verkligheten. 

Ett antal stickprov vi gjort visar även att så är fallet. Dessutom är det inte soliditeten i sig som 



 9 

vi är intresserade av i denna studie utan förändringen och vi utgår från att företagen räknar på 

samma sätt de tre åren. 

 

De flesta teorier föreslår att man ska räkna ut avkastningen på totalt kapital på ett annorlunda 

sätt mot hur vi har gjort i vår studie. Vi har dividerat nettoresultatet med genomsnittligt totalt 

kapital medan de flesta teorier vill att man ska dividera resultat före finansiella kostnader 

(inklusive finansiella intäkter) med totalt kapital. Skillnaden i de båda fallen blir om man tagit 

med de finansiella kostnaderna och skatten uppe i täljaren eller ej. Vi är medvetna om detta. 

Men vi tycker att det är intressant att studera avkastningen på eget kapital och att med samma 

nettoresultat även mäta avkastningen på totalt kapital där man behandlar allt kapital vare sig 

det är eget eller belånat med lika respekt.  
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3. Referensram 

I detta kapitel förklarar vi begreppet nyckeltal och beskriver dess användningsområde. Vi 

förklarar innebörden av sex nyckeltal inom områdena tillväxt, finansiell balans samt 

lönsamhet. Efter det definierar vi de olika branscherna vi valt att undersöka samt beskriver 

hur de ska reagera vid en lågkonjunktur enligt teori och tidigare forskning. 

 

3.1 Nyckeltal 

Nyckeltal är ett sammanfattande numeriskt värde med syftet att beskriva förhållanden. Det är 

tal som vi har intresse av att jämföra. Finns ett nyckeltal men inget intresse för detta nyckeltal 

ska det ej benämnas som det.
13

 

 

Med hjälp av den information man hittar i balans- och resultaträkningar kan man bygga upp 

nyckeltal. Dessa ekonomiska nyckeltal ger en överskådlig och tydlig information om 

företagets ekonomi men talen har inget värde om de inte sätts i jämförelse med något. 

Jämförelser kan göras med andra företag under samma tidsperiod eller i samma företag under 

olika tidsperioder. Dessa jämförelser används för att identifiera starka och svaga sidor i 

företaget.14 

 

Företagsledningens förmåga till affärsutveckling och riskanalys är viktigt för företagets 

utveckling av lönsamhet och finansiella balans. De ekonomiska nyckeltalens främsta syfte är 

att fungera som ett verktyg i den ekonomiska styrningen av ett företag. De används flitigt för 

att insamla ekonomisk information och underlättar analysen och bedömningen av företagets 

ekonomiska ställning och utveckling. Nyckeltalen är även användbara vid företagets 

ekonomiska planering då de ger underlag för analys och bedömning av den ekonomiska 

situationen som varit samt hur verksamheten bäst ska styras under kommande perioder.15 

 

Företagsledningen bör vara uppmärksam på förändringar i nyckeltalen från ett år till ett annat. 

Om till exempel bruttovinstmarginalen minskar kan det innebära att företaget har problem och 

                                                 
13 Catasus, Gröjer, Högberg, Johrén, 2008 
14 Ohlsson, 2003 
15 Bas-kontogruppen i Stockholm AB, 2003 
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detta bör få stor uppmärksamhet och en analys behöver göras för att analysera vad som gått 

snett.16 

 

3.1.1 Nyckeltalens användning 

Ett av nyckeltalens viktigaste användningsområden är trendanalyser. Det innebär att man 

följer ett företag över tiden och uppmärksammar positiva och negativa förändringar i 

företagets utveckling.17 Trendanalyserna omfattar vanligtvis de tre till fem senaste åren. De 

värden man får fram genom att studera årsredovisningarna och beräkna olika nyckeltal ger i 

sig ingen information om hur bra eller dåliga de är, utan det är utvecklingen av nyckeltalen 

som är intressant. Företaget kan endast påverka det egna företaget och där kommer 

trendanalysen till nytta.18 

 

I en branschanalys jämförs ekonomiska nyckeltal hos företag i samma bransch mot varandra 

för att se hur konkurrenskraftiga företagen är. De som överlever och blir mest framgångsrika 

är de företag som lyckas bäst med att följa utvecklingen, förutspå trender och anpassa sig efter 

marknadens efterfrågan.19 Jämförelser med likvärdiga konkurrenter är viktigt för företagen då 

det kan förbättra lönsamheten. Det enskilda företaget måste ha kunskap om branschens 

normala nivåer för att det ska kunna formulera realistiska mål.20 

 

3.2 Nyckeltal för tillväxt 

Ett företags tillväxt är vad som gör det större. Tillväxten indikerar företagets konkurrenskraft 

och förmåga till förnyelse. Ett företag kan växa genom både förvärvad och organisk tillväxt. 

Förvärvad tillväxt sker vid företagsförvärv där det förvärvade företagets omsättning tas med i 

koncernen. Organisk tillväxt är tillväxt som uppkommit i den egna organisationen.21 För en 

stabil tillväxt bör förändringen i omsättning vara större än förändringen i antal anställda. 22 

 

                                                 
16 Bas-kontogruppen i Stockholm AB, 2003 
17 Ibid 
18 Ohlsson, 2003 
19 Rock, 1995 
20 Carlsson, 2007 
21 Ibid 
22 Catasus, Gröjer, Högberg, Johrén, 2008 
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3.2.1 Omsättning 

Omsättning som nyckeltal kräver ingen beräkning utan är en ren redovisningsinformation. 

Med omsättning avses försäljningsintäkter från den huvudsakliga affärsidén. Denna kan sedan 

jämföras med tidigare års omsättning. För att mäta omsättningstillväxten måste man beräkna 

en kvot för att sedan mäta tillväxthastigheten.23 

 

3.2.2 Antal anställda 

Antal anställda är ett vanligt tillväxtmått. Det ägnas ofta uppmärksamhet vid en negativ 

tillväxt. En minskning av antalet anställda kan också grunda sig i en strukturell förändring 

mot en ökad mekanisering som i sin tur kan leda till ökad tillväxt. Vid jämförelser mellan 

olika företag är det viktigt att tänka på att företagens mekaniseringsgrad påverkar antal 

anställda. Ett företag med hög mekaniseringsgrad, dvs. få anställda, kan ha en hög 

omsättning.24 

 

3.3 Nyckeltal för finansiell balans 

Företagets finansiella balans visar hur verksamheten är finansierad, dvs. den beskriver 

företagets kapitalstruktur. Det kan visa hur stor andel av företagets tillgångar som är 

finansierat med eget kapital respektive främmande kapital. Desto högre grad av eget kapital 

desto mindre känsligt blir företaget för räntekostnader och amorteringar. Tillgången på eget 

kapital brukar dock vara mer begränsad än tillgången på främmande kapital. Det egna 

kapitalet är oftast dyrare med tanke på dubbelbeskattning i form av utdelning till ägarna än 

vad lån med avdragsgilla räntekostnader är. Detta gör att företag måste balansera båda typerna 

av kapital för att hitta någon sorts balans. Nyckeltal som mäter företagets finansiella balans är 

viktiga för företaget eftersom den visar företagets styrkeposition i nuläget och dess förmåga 

att finansiera en balanserad tillväxt. 25 

 

Likviditetstal visar företagets kortfristiga förmåga att betala sina utgifter. Soliditetstal visar 

företagets uthållighet vid mer långsiktiga svackor i lönsamhet och tillväxt.26 

 

                                                 
23 Carlsson, 2007 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Ohlsson, 2003 
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3.3.1 Soliditet 

Soliditeten är ett mått på företagets långsiktiga finansiella styrka. Nyckeltalet visar hur stor 

del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten mäter företagets 

betalningsförmåga på lång sikt och visar företagets förmåga att motstå förluster eftersom 

förluster avräknas mot det egna kapitalet.27 

 

Är soliditeten minst oförändrad mellan två år brukar man tala om en balanserad tillväxt. En 

försämrad soliditet brukar i normala fall tyda på att lönsamheten inte varit tillräcklig i 

förhållande till företagets tillväxt.  Har tillväxten varit låg och soliditeten samtidigt försämrats 

så är detta ett tecken på en farlig utveckling. En soliditet på lägre än 30 % bör betraktas som 

bekymmersamt. 28 

 

Soliditeten i vår studie beräknas på följande sätt:29 

 

Soliditet =   Eget kapital + minoritetsandel + 72 % * obeskattade reserver  

                                        Totalt kapital 

 

3.4 Nyckeltal för lönsamhet 

Inget företag kan överleva i längden om det inte är lönsamt och därmed är nyckeltalen för 

lönsamhet den viktigaste typen av nyckeltal i alla företag. Nyckeltal som är relaterade till 

företagets resultat visar hur effektivt företagets personal, marknadsandel och volym har 

utnyttjats för att generera vinster. Lönsamhetsmått som istället relateras till kapitalet visar hur 

effektivt företaget utnyttjar sina investeringar och reserver för att skapa vinst.30 

 

3.4.1 Avkastning på eget kapital 

Eget kapital är en tillgång som företagets ägare upplåter till företaget. I gengäld vill ägarna ha 

en skälig ersättning.31 Avkastningen på eget kapital visar hur väl företaget förädlat det egna 

kapitalet och måttet beräknas ofta efter skatt eftersom företaget endast kan dela ut beskattat 

                                                 
27 Bas-kontogruppen i Stockholm AB, 2003 
28 Ibid 
29 Enligt mailkontakt med Eva-Lott Lässker, SIX AB, 2009-05-14 
30 Carlsson, 2007 
31 Bas-kontogruppen i Stockholm AB, 2003 
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kapital till ägarna. Avkastning på eget kapital kallas även räntabilitet på eget kapital och ROE 

(return on equity) och detta mått är av störst intresse för aktieägarna och placerare då det kan 

ge information om hur intressant företaget är att investera i.32 

 

I vår studie beräknas avkastning på eget kapital enligt följande:33 

 

Avkastning på eget kapital =  Årets resultat (efter skatt)  

                                             Genomsnittligt EK ((IB + UB)/2) 

 

3.4.2 Avkastning på totalt kapital 

Genom att relatera överskottet till den totala tillgångsmassan mäter nyckeltalet hur väl 

företagets resurser har utnyttjats för att skapa vinst. Detta är ett av de viktigaste nyckeltalen i 

alla kategorier. Nyckeltalet inkluderar hela företagets affärsidé med dess intäkter och 

kostnader.  Avkastning på totalt kapital kan beaktas som det viktigaste lönsamhetsmåttet 

eftersom det behandlar allt kapital (oavsett om det kommer från kortfristiga skulder, bank 

eller ägare) med lika respekt.34 

 

Stabiliteten i måttets utveckling visar, eftersom det täcker in hela företagets verksamhet och 

resursanvändning, både företagets konkurrenskraft som känsligheten för 

konjunktursvängningar. Avkastning på totalt kapital kallas även räntabilitet på totalt kapital 

och ROI (return on investment).35 

 

I vår studie beräknas avkastning på totalt kapital enligt följande:36 

 

 

Avkastning på totalt kapital =  Årets resultat (efter skatt) 

           Genomsnittligt Totalt kapital ((IB + UB)/2) 

 

                                                 
32 Carlson, 2007 
33 Enligt mailkontakt med Eva-Lott Lässker, SIX AB, 2009-05-14 
34 Carlson, 2007 
35 Ibid 
36 Enligt mailkontakt med Eva-Lott Lässker, SIX AB, 2009-05-14 



 15 

3.4.3 Nettomarginal 

Nettomarginalen beräknar man genom att relatera företagets nettovinst (resultat efter 

finansiella kostnader) till omsättningen. Bokslutsdispositioner och skattekostnader påverkar 

således inte nettomarginalen. Måttet visar företagets normala vinst per omsatt krona när alla 

kostnader är tagna.37 

 

Fördelen med måttet är att det på ett enkelt sätt mäter företagets lönsamhet och effektivitet 

under en viss period. En brist med måttet är att det inte tar hänsyn till det kapital som satsats i 

företaget och därmed visar det inte hur effektivt kapitalutnyttjandet är.38 

 

I vår studie beräknas nettomarginalen enligt följande: 

 

Nettomarginal =  Resultat efter finansiella kostnader 

         Omsättning 

 

3.5 Definition av branscherna sällanköp och dagligvaror 

 

Sällanköpsbranschen är en av de branscher som tenderar att vara mest konjunkturkänslig. Här 

finner vi företag inom bilindustrin, varaktiga konsumtionsvaror, fritidsindustrin, hotell, 

restauranger med flera.39  

 

Dagligvaror däremot är en av de branscher som inte är lika känslig för konjunktursvängningar. 

Här finner vi tillverkandeföretag inom livsmedel, drycker, tobak, hygienartiklar med flera. 

Vidare finns detaljhandelsföretag inom livsmedel, läkemedel samt stormarknader och 

köpcenter.40 För att ett företag ska ingå inom branschen dagligvaror krävs att mer än 50 % av 

företagets omsättning kan hänföras till försäljning av livsmedel till privata hushåll.41 

 

Hur stor del av konsumtionen som går till dagligvaror respektive sällanköpsvaror ändras med 

konjunkturen. Vid högkonjunktur ökar försäljningen av sällanköpsvaror medan den i 

                                                 
37 Carlson, 2007 
38 Ohlsson, 2003 
39 http://www.nasdaqomxnordic.com/ 
40 http://www.nasdaqomxnordic.com/ 
41 Hortlund, 2008 
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lågkonjunktur sjunker. Dagligvaruförsäljningen är inte lika konjunkturberoende eftersom det 

är produkter man är tvungen att köpa för att överleva. Undersökningar visar att under 

högkonjunktur tappar dagligvaruförsäljningen andelar till sällanköpsvarorna.42 

 

3.6 Tidigare forskning 

I slutet av september 2008 gjorde Handelns Utredningsinstitut en konjunkturprognos för 

detaljhandelns utveckling. De konstaterade att både USA:s och Europas ekonomi försvagats 

kraftigt de senaste månaderna. Flera av Sveriges viktiga exportmarknader hade gått in i 

lågkonjunktur och de svenska företagen reducerade kraftigt sina investeringar vilket ledde till 

en avmattning av Sveriges BNP-tillväxt. De konstaterade att Sverige befann sig i 

lågkonjunktur och prognosen förutspådde att svenskarna skulle hålla hårt i pengarna under 

hösten och att det skulle bli främst sällanköpsvarorna som skulle bli negativt påverkade av 

det.43 

 

Tidigare forskning har visat att företag inom dagligvaruhandeln brukar få en något försämrad 

lönsamhet under lågkonjunkturer men att försäljningen i många fall brukar få en uppåtgående 

trend. Anledningen att marknaden är stabil och inte lika känslig för konjunkturförändringar är 

att efterfrågan på branschens produkter är väldigt oelastiska.44 

 

Den rådande ekonomiska situation som vi lever i idag har lett till att konsumenterna har i 

högre grad blivit prismedvetna och försiktiga med sina inköp av alla slag. Under 

lågkonjunkturer tenderar större företag att klara sig bättre än mindre företag på grund av sin 

storlek och dess förmåga att prispressa varor och tjänster.45 

 

En effekt av lågkonjunktur är ökad arbetslöshet vilket ger en minskning av hushållens 

disponibla inkomst. Generellt sett brukar hushållen dra ner på lyxbetonad konsumtion och 

minska sitt sparande för att kunna bibehålla en nödvändig konsumtionsnivå. En minskad 

disponibel inkomst påverkar därmed livsmedelskonsumtionen mindre än annan konsumtion. 

                                                 
42 Fölster, Bergström, 2005 
43 http://www.hui.se/ 
44 Leer, Turner, 2009 
45 Ibid 
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Däremot påverkas vissa enskilda livsmedel mer än andra. De som påverkas mest är de som 

har närliggande substitut som är billigare.46 

 

3.7 Inkomstelasticitet 

Elasticitet är ett mått för hur känslig en variabel är i förhållande till en annan variabel. 

Inkomstelasticitet är en av de vanligaste typerna av elasticitet och den mäter hur känslig 

efterfrågan är för inkomstförändringar. Det finns olika sorters varor som man kan dela in i 

grupper beroende på deras inkomstelasticitet. En normal vara är en vara man köper mer av då 

inkomsten ökar medan en inferior vara är en vara man köper mindre av då inkomsten ökar. 

Normala varor kan delas in i nödvändighetsvaror och lyxvaror. Inköp av nödvändighetsvaror 

ökar när inkomsten ökar men procentuellt ökar den inte i lika stor grad som inkomsten.  

Lyxvaror är varor där efterfrågan ökar i högre grad än inkomstökningen. Lika gäller när 

individens inkomst minskar då minskar efterfrågan på lyxvaror i högre grad än minskningen 

av nödvändighetsvaror.47 

 

Vi anser att de flesta av sällanköpsvarorna i vår studie kan kategoriseras som lyxvaror medan 

dagligvaruföretagen tillhandahåller mer av nödvändighetsvaror. 

 

 

 

                                                 
46 Hultkrantz, Nordström, 1995 
47 Pindyck, Rubinfield, 2004 
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4. Empiri och Analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårat insamlade empiriska material samt analysera 

detta. Vi kommer att presentera varje nyckeltal med hjälp av egna diagram där vi visar 

skillnaderna mellan stora och små företag samt skillnaderna mellan sällanköpsbranschen och 

dagligvarubranschen. Vi kommer vidare att presentera nyckeltalen utifrån tillväxt, finansiell 

balans samt lönsamhet. 

 

4.1 Nyckeltal för tillväxt 

I denna kategori har vi samlat in empiriskt material till nyckeltalen omsättning och antal 

anställda. 

 

4.1.1 Omsättning 

Med omsättning avses företagets försäljningsintäkter. 
 

Omsättning Mkr 2006 2007 2008   

Förändring 

2006-2007 

Förändring 

2007-2008 

Stora ftg sällanköp 6 647 8 196 11 617   23,3% 41,7% 

Stora ftg dagligvaror 19 508 20 326 21 083  4,2% 3,7% 

        

Små ftg sällanköp 344 494 530  43,6% 7,3% 

Små ftg dagligvaror 2 080 2 359 2 214   13,4% -6,1% 
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Tidigare forskning visar att omsättningen vid en lågkonjunktur tenderar att ha en uppåtgående 

trend hos dagligvaruföretag på grund av branschens oelastiska varor. I vårat empiriska 

material har vi kommit fram till att stora företag inom dagligvaror har en positiv 

omsättningstillväxt på 3,7 % från åren 2007-2008. Små företag inom samma bransch har en 

negativ omsättningstillväxt på -6,1 % under samma tidsperiod. Detta resultat kan ge styrka åt 

teorierna att större företag bör klara sig bättre än små i form av styrkan att kunna prispressa 

sina varor och därmed öka sin omsättning. Vidare kan den negativa omsättningstillväxten för 

små företag under 2008 vara till följd av den stora tillväxten som var under 2007. 

Omsättningen har trots den negativa tillväxten under 2008 ökat i jämförelse med 2006 års 

omsättning. 
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Hur stor del av konsumtionen som går till daglig- respektive sällanköpsvaror skiftar med 

konjunkturen. Tidigare studier har visat att vid lågkonjunktur minskar försäljningen av 

sällanköpsvaror medan dagligvaror inte påverkas i samma grad. I vår studie har omsättningen 

ökat inom sällanköpsbranschen under 2008 för både stora (41,7 %) som små företag (7,3 %). 

Vi tror att detta beror på att företagen minskat sina marginaler och prispressat sina varor och 

därmed ökat sin omsättning. 

 

Vi kan konstatera att under 2008 har stora företag ökat sin omsättning i större utsträckning än 

små företag inom båda branscherna. Återigen tror vi att detta kan ha att göra med som 

teorierna säger att stora företag kan med hjälp av sin storlek prispressa sina varor och sina 

marginaler för att öka omsättningen. Vidare kan detta vara ett resultat av de små företagens 

stora omsättningstillväxt (43,6 % respektive 13,4 %) som var under 2006-2007 där de stora 

företagen inte ökade sin omsättningstillväxt i samma grad (23,3 % respektive 4,2 %). 

 

4.1.2 Antal anställda 

Antal anställda är ett vanligt tillväxtmått och det ägnas ofta uppmärksamhet vid en negativ 
tillväxt. 
 

 

Anställda 2006 2007 2008  

Förändring 

2006-2007 

Förändring 

2007-2008 

Stora ftg sällanköp 11 911 12 054 11 098  1,2% -7,9% 

Stora ftg dagligvaror 5 587 5 626 5 823  0,7% 3,5% 

        

Små ftg sällanköp 1027 1080 1025  5,2% -5,1% 

Små ftg dagligvaror 95 124 129  30,5% 4,0% 
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När vi analyserar antal anställda finner vi en del intressanta iakttagelser. För en god tillväxt 

bör förändringen i omsättning vara större än förändringen i antal anställda. När vi studerar 

sällanköpsbranschen för 2008 ser vi att omsättningen har ökat för både stora och små företag 

medan antal anställda har minskat med 7,9 % respektive 5,1 %. Anledningen kan vara att 

branschens försäljning varit stark i början på året medan nedskärningar skett i slutet av 2008 

då Sverige gick in i lågkonjunktur. Företag inom branschen kan även ha gjort strukturella 

förändringar och eventuellt ökat mekaniseringsgraden. Om de ökat mekaniseringsgraden 

behöver företagen inte lika mycket personal och de har förhoppningsvis förbättrat 

tillverkningsprocessen och kunnat utvinna fler slutprodukter vilket kunnat leda till en ökad 

omsättning.  
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Dagligvarubranschen har haft en stabil tillväxt i antal anställda under 2008. Stora företag 

inom branschen hade en tillväxt på 3,5 % medan små företag hade en tillväxt på 4 % i antal 

anställda. Det som talar emot teorierna är små företag som hade en tillväxt i antal anställda på 

4 % samtidigt som de hade en negativ tillväxt i omsättning på -6,1 %. Vi tror det är ett 

bakslag som grundar sig i den stora tillväxten i omsättning under 2006-2007 på 13,4 %, vilket 

är stort för branschen, samt den otroligt stora tillväxtökningen i antal anställda på 30,5 % som 

skedde under samma år. 

 

4.2 Nyckeltal för finansiell balans 

Här presenterar vi resultatet av nyckeltalet soliditet. 

 

4.2.1 Soliditet 

Soliditeten är ett mått på företagets långsiktiga finansiella styrka. 
 

 

Soliditet 2006 2007 2008  

Förändring 

2006-2007 

Förändring 

2007-2008 

Stora ftg sällanköp 45,3% 43,8% 39,5%  -3,3% -9,8% 

Små ftg sällanköp 39,8% 40,2% 36,7%  1,0% -8,7% 

        

Stora ftg dagligvaror 38,5% 35,4% 35,4%  -8,1% 0,0% 

Små ftg dagligvaror 53,3% 47,1% 44,8%  -11,6% -4,9% 
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Generellt sett ser vi en nedåtgående trend i de båda branschernas soliditet. Från 2007 till 2008 

är det endast de stora företagen inom dagligvaror som har en soliditet som inte har försämrats 

utan den ligger kvar konstant.  

 

Jämför vi de små företagen branschvis ser vi att sällanköp har en större procentuell nedgång 

mellan 2007-2008 än vad dagligvaror har. Men om vi istället analyserar totalt sett mellan åren 

2006-2008 får vi fram att små företag inom dagligvaror har en soliditetsminskning på 16 % 

som kan jämföras med små företag inom sällanköp som har en minskning på 7,8 % under 

samma tidsperiod. Vi tror att detta resultat kan ha att göra med den höga soliditet som små 

företag inom dagligvaror hade under 2006 (53,3 %) som vi tror i jämförelse är en hög soliditet 

för branschen i sig. Detta kan ha lett till en kapitalomstrukturering för de små företagen inom 

dagligvaror för att medvetet komma närmare den optimala kapitalstrukturen för just deras 

bransch och storlek. Vidare kan en lägre soliditet ge en effekt på högre avkastning på eget 

kapital som gynnar aktieägarna. 

 

Jämför vi de stora företagen branschvis ser vi att sällanköp har en större procentuell nedgång 

på soliditeten under både 2007-2008 samt totalt sett mellan 2006-2008. Den totala 

procentuella nedgången mellan 2006-2008 är -12,8 % för sällanköp och -8,1 % för 

dagligvaror. Det intressanta här är att stora företag i sällanköpsbranschen har en procentuell 

nedgång på -9.8% mellan 2007-2008 medan dagligvaror har en oförändrad soliditet under 
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samma period. Den största delen av nedgången i soliditeten har alltså skett under 2008 för 

sällanköpsbranschen och under 2007 för dagligvarubranschen. 

 

Det som kan förändra soliditeten är antingen att andel främmande kapital ökat i förhållande 

till justerat eget kapital eller att justerat eget kapital minskat. Justerat eget kapital kan minska 

vid förluster då detta avräknas mot det egna kapitalet. Jämför vi branscherna mot varandra ser 

vi att sällanköp har en större procentuell nedgång mellan 2007-2008 än vad dagligvaror har. 

Vi tolkar detta resultat som att lönsamheten inom sällanköp inte varit tillräcklig i förhållanden 

till företagens tillväxt. Teorier visar att dagligvaror klarar sig bättre än sällanköpsvaror i 

rådande lågkonjunktur vilket kan visa att företagen inom sällanköpsbranschen påvisat sämre 

resultat under 2008 än dagligvarubranschen vilket i sin tur kan visa sig bland annat här i 

soliditeten. 

 

Enligt teorier bör företagets soliditet inte vara lägre än 30 % vilket ser bekymmersamt ut för 

både stora och små företag i båda branscherna om den nedåtgående trenden håller i sig.  

 

4.3 Nyckeltal för lönsamhet 

Nedan följer redovisning av de resultat vi kommit fram till i kategorierna avkastning på eget 

kapital, avkastning på totalt kapital samt nettomarginal. 

 

De tre nyckeltalen är samtliga väldiga viktiga nyckeltal som mäter företagets lönsamhet. För 

att räkna ut de två första nyckeltalen använder vi oss av det redovisade resultatet efter skatt 

och dividerar det med genomsnittligt eget kapital respektive genomsnittligt totalt kapital. När 

vi räknat ut nettomarginalen har vi istället använt resultat efter finansiella kostnader och 

dividerat med omsättningen. 

 

4.3.1 Avkastning på eget kapital 

Avkastning på eget kapital är ett mått på den avkastning ägarna får på det kapital de tillfört 

företaget och det beror på företagets resultat samt företagets andel av eget kapital. För att 

räkna ut avkastning på totalt kapital tar man samma resultat men ställer det mot företagets 

totala kapital. 
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Avkastning på EK 2006 2007 2008  

Förändring 

2006-2007 

Förändring 

2007-2008 

Stora ftg sällanköp 25,6% 29,3% 15,9%  14,5% -45,7% 

Små ftg sällanköp 7,9% 10,9% -17,8%  38,0% -263,3% 

        

Stora ftg dagligvaror 40,8% 68,8% 73,9%  68,6% 7,4% 

Små ftg dagligvaror -30,0% -49,4% -27,8%  -64,7% 43,7% 

 

 

Avkastning på Eget kapital

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Stora ftg

sällanköp

Små ftg

sällanköp

Stora ftg

dagligvaror

Små ftg

dagligvaror

2006

2007

2008

 

 

 

Från 2007 till 2008 har både stora och små företag inom sällanköpsbranschen en kraftig 

nedgång av avkastning på eget kapital. Mest chockerande är de små företagen inom den 

branschen som har gått från en positiv avkastning på eget kapital till en kraftigt negativ 

avkastning. Förändringen är hela -263,3 % mellan de två senaste åren och även om man 

räknar bort 2007 års relativt stora ökning ser vi ändå en kraftig negativ förändring av 

nyckeltalet jämfört med 2006. Även för de stora företagen inom sällanköp har detta nyckeltal 
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dalat. De har nära på halverat sin avkastning på eget kapital från 2007 till 2008 men den är 

fortfarande positiv. 

 

De stora företagen i dagligvarubranschen har en stigande avkastning på eget kapital men 

ökningstakten har avtagit från 68,6 % mellan 2006-2007 till 7,4 % mellan 2007-2008. De 

företagen fortsätter alltså att redovisa en ökning av avkastning på eget kapital men ökningen 

har avtagit något. Då soliditeten var densamma under 2007 och 2008 så tolkar vi detta som att 

dessa företag fortsätter att redovisa ett ökande positivt resultat men resultatökningen var högre 

under 2006 till 2007 än mellan åren därpå. Då avkastning på eget kapital var väldigt hög 

under 2007 så anser vi att de stora företagen inom dagligvarubranschen har klarat att stå emot 

lågkonjunkturen mycket bra då de trots det höga jämförelseåret 2007 lyckats öka lönsamheten 

ytterligare under 2008. De är dock inte helt opåverkade av krisen. 

 

Minskningen av avkastning på eget kapital för sällanköpsbranschen kan bero på att täljaren 

har minskat eller nämnaren har ökat. En låg avkastning på eget kapital behöver inte bero på 

ett dåligt resultat utan kan även grunda sig i en hög andel eget kapital. 2007 var ett starkt och 

bra år för de flesta företag och det har troligtvis resulterat i en relativ hög andel av eget kapital 

förutsatt att företagen inte delat ut hela vinsterna till aktieägarna. Detta medför att vi tror att 

2008 års nettoresultat troligtvis har dividerats med ett högt genomsnittligt eget kapital vilket 

tillsammans med 2008 års dåliga resultat förklarar den kraftiga försämringen av avkastning på 

eget kapital. Men som vi ser på företagens soliditet är den generellt låg de låga siffrorna i 

avkastning på eget kapital bör till stor del bero på mycket dåliga resultat. 

 

4.3.2 Avkastning på totalt kapital 

 

Avkastning på TK 2006 2007 2008  

Förändring 

2006-2007 

Förändring 

2007-2008 

Stora ftg sällanköp 11,1% 12,7% 7,9%   14,4% -37,8% 

Små ftg sällanköp 5,4% 6,8% 0,3%  25,9% -95,6% 

        

Stora ftg dagligvaror 12,7% 12,5% 9,9%  -1,6% -20,8% 

Små ftg dagligvaror -20,5% -21,3% -11,2%   -3,9% 47,4% 
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Avkastning på Totalt kapital
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Enligt teorierna visar stabiliteten i nyckeltalet känsligheten för konjunktursvängningar. 

Teorierna säger vidare att sällanköpsbranschen är mycket mer känslig för 

konjunktursvängningar än dagligvarubranschen. När vi analyserar hur avkastningen på totalt 

kapital utvecklats för de båda branscherna ser vi att mycket tyder på, som teorierna säger, att 

sällanköpsbranschen är mer känslig för konjunktursvängningar. Under 2008 försvagades 

avkastningen i sällanköpsbranschen med -37,8 % respektive -95,6 %. Tar vi detta i jämförelse 

med dagligvarubranschen så försvagades deras avkastning under samma tidsperiod med -20,8 

% respektive en ökning på 47,4 %. Detta ser vi som ett bevis på att sällanköpsbranschen 

påverkas i högre grad av låg- respektive högkonjunktur än vad dagligvarubranschen gör. 

 

I vår studie ser vi tydliga samband mellan avkastning på eget- och totalt kapital. De följer 

varandras förändringar i både stora och små företag i sällanköpsbranschen samt i små företag 

i dagligvarubranschen. Den enda kategorin där nyckeltalen inte följer varandra är stora företag 

inom dagligvaror där avkastning på eget kapital har en positiv förändring på 7,4 % mellan 

2007 och 2008 medan avkastning på totalt kapital försämrades med -20,8 % under samma 

period. Detta måste bero på att det genomsnittliga totala kapitalet har ökat mer än det 

genomsnittliga egna kapitalet för stora företag i den branschen under 2008. 
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En annan sak vi kan se är att under de tre åren har samtliga företagskategorier förutom små 

företag i sällanköpsbranschen 2008, en högre avkastning på eget kapital än avkastning på 

totalt kapital. Att avkastningen på eget kapital för små företag i sällanköpsbranschen går emot 

trenden tror vi beror på att två företag (BRIO och Borås Wäfveri) redovisar starkt negativa 

siffror på detta nyckeltal och eftersom antal företag inte är så många så blir genomsnittet på 

detta nyckeltal i stort beroende av dessa. 

 

4.3.3 Nettomarginal 

Nettomarginalen visar vinsten per omsatt krona när alla kostnader är tagna och vare sig 

bokslutsdispositioner eller skatt påverkar måttet. 

 

Nettomarginal 2006 2007 2008  

Förändring 

2006-2007 

Förändring 

2007-2008 

Stora ftg sällanköp 11,7% 14,0% 8,7%   19,7% -37,9% 

Små ftg sällanköp 4,1% 8,8% 1,2%  114,6% -86,4% 

        

Stora ftg dagligvaror 42,0% 25,9% 9,4%  -38,3% -63,7% 

Små ftg dagligvaror -63,8% -39,2% -23,4%   38,6% 40,3% 
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Nettomarginal Dagligvaror
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Teorierna menar att nettomarginalen är ett bra sätt att mäta företagens lönsamhet och 

effektivitet under en viss period. Jämför vi de båda branscherna ser vi snabbt att 

sällanköpsbranschen haft en mycket större negativ procentuell förändring under 2008 än 

dagligvarubranschen. Stora företag inom sällanköp har en negativ utveckling på -37,9 % och 

små företag inom branschen har backat med -86,4 %. Dock är både stora och små företag 

inom sällanköp fortfarande lönsamma per omsatt krona men med en stark försvagning mot 

tidigare år. 

 

Tidigare undersökningar har visat att företag i dagligvarubranschen brukar öka sin omsättning 

medan lönsamheten brukar försämras vid en lågkonjunktur. Detta stämmer bra in på stora 

företag inom den branschen då de ökade sin omsättning under 2008 med 3,7 % men 

försvagade nettomarginalen med -63,7 % under samma tidsperiod. För de små företagen inom 

dagligvaror är det dock tvärtom, de minskade sin omsättning med -6,1 % under 2007-2008 

och stärkte sin nettomarginal med 40,3 % under samma år. Vår analys av detta beteende hos 

de små företagen inom dagligvaror är att de flesta företagen inom denna kategori tillhör First 

North listan och kan många gånger ses som så kallade tillväxtföretag. Vi tror att många av 

dessa företag befinner sig i en tillväxtfas där de har stora utgifter och kostnader eftersom deras 

nettomarginal i sig är negativ och har varit det under varje år från 2006-2008. De har en 

positiv utveckling men siffrorna är fortfarande negativa och de förlorar pengar på varje omsatt 

krona. För att små företag skall kunna klara av lågkonjunkturen i det långa loppet så måste de 

till en början få en positiv nettomarginal. 
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4.3.4 Analys alla tre lönsamhetsnyckeltal 

Som vi tidigare skrivit kan ett företag i längden inte överleva om det inte är lönsamt. Det är 

därför intressant att se hur de små företagen inom dagligvarubranschen år efter år redovisar 

negativa lönsamhetsnyckeltal. De tre senaste åren har de alltså redovisat förluster. Då vårt 

urval av företag inom dagligvarubranschen inte är så omfattande består de små företagen i den 

branschen till störst del av företag som befinner sig på First North och klassas som 

tillväxtföretag. Och inom dessa företag har vi ett företag (Ellen AB) som med sina stora 

negativa lönsamhetsnyckeltal gör att gruppen som sådan får negativa tal. Det vår studie 

bygger på är att se om företagen märkt av lågkonjunkturen och utifrån det syftet ser vi att trots 

negativa siffror så är det en förbättring på 43,7 % på avkastningen på eget kapital respektive 

47,4 % på avkastningen på totalt kapital under 2008 och detta betyder att lönsamheten är 

stigande. Även om man ser från 2006 till 2008 så är det totalt en uppåtgående trend. 

 

Efter att ha undersökt nyckeltalen som mäter företagens lönsamhet kan vi tydligt se en 

nedåtgående trend för företag som är verksamma inom sällanköpsbranschen. För både stora 

och små företag har de tre nyckeltalen avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital 

samt nettomarginal sjunkit rejält under 2008. Vi är övertygade om att detta beror på att vi 

svenskar har dragit ner på inköpen av dessa varor. I sällanköpsbranschen hittar vi varor som 

tv-apparater, resor och bilar och efterfrågan på dessa varor sägs enligt teorier och tidigare 

studier minska mer än inkomstminskningen. Det stämmer väl in på det vi ser i vår studie.  

 

Den senaste tiden har löpsedlarna skrikit ut om enorma varslingar på olika företag. Företagen 

går dåligt och de har inte råd att ha kvar sin personal eller i värsta fall går de i konkurs. Det 

blir som en ond cirkel då arbetslösheten leder till mindre disponibel inkomst som i sin tur 

leder till att vi drar ner på inköpen. Varor som matvaror behöver vi för att överleva så dessa 

köper vi oavsett om vi har lite eller mycket pengar. Däremot tror vi utifrån hur vi själva 

reagerar, att man handlar billigare matvaror. Som teorierna säger handlar vi billiga substitut 

om det finns sådana och därmed borde de olika varugrupperna i dagligvarubranschen 

påverkas mycket. Som vi ser har avkastning på totalt kapital samt nettomarginalen för stora 

företag minskat och det tror vi grundar sig i valet av matvaror. Vår uppfattning är att svenska 

folket helt enkelt fortsätter att handla matvaror men vi väljer att köpa falukorv istället för 

oxfilé och på falukorven kanske matvaruaffären har några kronor i marginal medan de på 

oxfilén skulle ha tjänat mycket mer. 
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När svenska folket får mindre disponibel inkomst borde oron komma inför framtiden. De 

väljer att avstå från dyrare inköp som de lyxvaror vi hittar i sällanköpsbranschen på grund av 

oron inför framtiden. Vi tror även att en anledning till det kraftigt försämrade resultaten i 

sällanköpsbranschen kan vara de skyhöga utlåningsräntorna vi såg under 2008. De som hade 

befintliga lån fick högre räntekostnader och därmed en minskad disponibel inkomst. De höga 

utlåningsräntorna bidrog troligtvis till att vi avstod från att ta nya lån och där ser vi ytterligare 

en anledning att lönsamheten för företagen i sällanköpsbranschen försämrades. Många avstod 

troligtvis från t ex bilköp om de var tvungna att finansiera köpet med lån som de endast fick 

med hög ränta. 
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5. Slutsats 

I följande avsnitt kommer vi att bemöta studiens syfte genom att dra en slutsats av det vi 

analyserat i föregående kapitel. Kapitlet avslutas med förslag på vidare studier inom området. 

 

5.1 Våra slutsatser och reflektioner 

Har lågkonjunkturen slagit till mot företagen inom sällanköp och dagligvaror och kan vi 

se några skillnader branscherna emellan? 

2008 redovisar samtliga storlekskategorier i sällanköpsbranschen en lägre soliditet än året 

innan. Även små företag inom dagligvarubranschen har en sjunkande soliditet mellan de åren. 

Dessa negativa soliditetsförändringar tolkar vi som ett led i sämre redovisade resultat. Dock 

har alla en soliditet på över 35 % vilket kan ses som en acceptabel nivå. Skulle den negativa 

tillväxten i soliditeten fortsätta vilken vi tror kommer att ske kan vissa företag ligga i 

farozonen och dessa företag kommer att behöva ta in nytt eget kapital i form av nyemissioner 

för att klara av betalningsförmågan i företaget. Soliditeten för sällanköpsvaror har försämrats i 

högre grad än för dagligvaror och det kommer mest sannolikt vara företag i den branschen 

som kommer att vara tvungna att ta in nytt kapital för att klara av eventuella kommande 

förluster. 

 

Tillväxten har ökat hos dagligvaruföretagen medan lönsamheten har stagnerat och i många 

fall även försämrats under 2008. Detta bekräftar det som tidigare teorier sagt om att företagen 

inom dagligvaror tenderar att ha en ökad tillväxt men försämrad lönsamhet.  

 

Framtiden ser mörkare ut för sällanköpsbranschen. Samtliga tre lönsamhetsnyckeltal bekräftar 

det som teorierna påstår om att företag i sällanköpsbranschen drabbas hårt av lågkonjunkturer. 

Det som talar emot teorierna är att branschen har en ökad omsättning men vi tror det beror på 

att de prispressat sina produkter och lever på en knapp marginal. I och med prispressningen 

minskar marginalerna och vinsten på varje produkt sjunker vilket leder till att resultatet 

försämras. Vidare har det skett varslingar av personal då vi ser en tydlig nedgång i antal 

anställda under 2008. Om inte Sveriges ekonomi kommer igång igen och hushållen vågar lätta 

lite på plånboken kommer sällanköpsbranschen att få det tufft. Riksbanken har sänkt 

reporäntan rejält under 2009 vilket är ett steg i rätt riktning. Vi tror dock att orosmomentet 

med uppsägningar kvarstår inom många branscher och så länge folket är oroade för sina 

arbeten kommer vi att vara försiktiga med anskaffningen av kapitalvaror. 
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Vi kan dra slutsatsen att sällanköpsbranschen har påverkats i högre grad av lågkonjunkturen 

2008 än dagligvarubranschen. Aktieägarnas avkastning i form av avkastning på eget kapital 

samt även avkastningen på totalt kapital har försämrats i högre grad i sällanköpsbranschen. Vi 

har konstaterat att om lågkonjunkturen fortsätter och folkets konsumtion inte ökar kan 

sällanköpsbranschen få det svårt med likviditeten. När dessutom aktieägarnas avkastning 

minskar kan detta få en negativ effekt om företagen behöver efterfråga mer kapital från 

ägarna. 

 

Vilken storlekskategori, stora eller små företag, har klarat sig bäst? 

Stora företag har ökat sin omsättning i större utsträckning än små företag och de har dessutom 

större nettomarginaler. Samtliga tre nyckeltal som mäter företagets lönsamhet visar på större 

försämringar för små företag än för stora inom sällanköpsbranschen. De små företagen inom 

den branschen har antingen negativa lönsamhetstal för 2008 eller lönsamhetstal som är nära 0 

% medan samtliga lönsamhetstal är positiva för stora företag. 

 

Trots att de små företagen i dagligvarubranschen visar en bättre lönsamhetsförbättring än de 

stora är vår slutsats att de stora företagen klarar av lågkonjunkturer bättre. Tillväxten är större, 

den finansiella balansen stabilare och lönsamheten i sig bättre. Allt detta stärker våra 

slutsatser om att större företag inom båda branscherna klarat av lågkonjunkturen under 2008 

bäst.  

 

5.2 Förslag på fortsatta studier 

Då vår studie genomfördes under våren 2009 så var den senast tillgängliga rapporten 2008 års 

årsredovisning. Krisen i Sverige bröt ut på allvar under hösten 2008 och vi var mitt uppe i den 

under räkenskapsårets slut. Som vi sett har konjunkturen fortsatt att dala under de första 

månaderna av året och vi vet ännu inte om botten är nådd. Därför skulle det vara intressant att 

göra en uppföljning när krisen har lagt sig och marknaden är någorlunda stabil igen. 

 

En annan intressant undersökning skulle kunna vara att undersöka hur aktiernas kurser har 

påverkats under krisen och jämföra dessa med förändringarna i nyckeltalen. Speciellt 

intressant skulle detta vara att undersöka hos sällanköpsbranschens små företag där bland 

annat avkastningen på eget kapital minskat med -263,3 % från 2007 till 2008. 
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Från de skyhöga räntorna 2008 har Riksbanken under 2009 sänkt räntorna enormt vilket borde 

leda till att hushållens disponibla inkomst ökar. I och med en ökad disponibel inkomst borde 

sällanköpsbranschen öka sin lönsamhet igen. Det som talar emot är den höga arbetslöshet som 

råder. Det skulle vara intressant att undersöka hur sänkningen av reporäntan har påverkat 

sällanköpsbranschen under våren 2009. 
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7. Bilagor 

    
Soliditet 
%     

Antal 
anställda     

Nettomarginal 
%   

Stora företag Daglig 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 

Axfood  30,7 32,6 39,8 6 847 6 463 7 007 3,19 3,72 4,11 

Oriflame, SDB  22,2 18,0 11,0 7 174 6 438 5 610 10,65 9,55 11,8 

Swedish Match  7,5 4,4 13,0 11 866 12 075 12 465 20,1 21,21 24,53 

AarhusKarlshamn 21,5 27,6 33,4 2 623 2 569 2 529 -0,78  3,44  2,45  

Hakon Invest 95,0 94,4 95,2 605 584 322 13,77  91,35  167,27  

                    

Små företag Daglig 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 

Midelfart Sonesson 35,4 32,4 31,5 396 434 347 0,00  -20,68  -3,59  

Bringwell  34,4 34,6 48,7 164 94 56 8,33  -2,81  1,74  

Ellen 63,7 75,2 71,4 5 3 3 -130,29  -171,21  -336,48  

New Nordic Healthbrands  6,9 19,6 32,8 57 66 45 -8,60  -16,14  2,63  

Skåne-möllan  83,9 73,6 82,3 24 25 25 13,39  14,99  16,46  

                    

    
Soliditet i 
%     

Antal 
anställda     

Nettomarginal i 
%   

Stora företag Sällan 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 

Autoliv 41,8 45,3 48,7 34 000 35300 35700 3,8  6,6  7,8  

Electrolux 22,3 24,3 20,0 55177 65898 69523 0,6  3,9  4,8  

Husqvarna  25,7 25,7 38,3 15720 16093 11412 5,5  8,7  9,2  

JM  32,2 39,3 42,7 2533 2385 2286 8,6  18,0  15,4  

Modern Times group 46,7 53,6 55,5 2644 2341 2008 27,4  17,8  19,9  

Nobia  37,0 40,4 38,8 8682 8526 7968 4,9  7,7  7,8  

Unibet Group  44,3 45,1 70,8 412 358 270 9,0  24,6  38,2  

Betsson 62,8 73,9 82,9 154 106 71 27,1  29,7  6,1  

Mekonomen  59,8 67,3 58,0 1363 1271 1256 9,7  16,5  8,2  

Eniro  13,3 22,0 28,1 4861 4697 4801 -4,2  21,8  20,0  

Rezidor Hotel group 48,0 48,8 43,8 5592 5572 5447 5,6  8,1  4,6  

Duni  40,5 40,3 15,8 2041 2104 2185 6,1  4,9  -1,0  

                    

Små företag Sällan 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 

New Wave 34,1 29,9 37,7 2562 2350 2207 5,1  7,5  8,2  

Björn Borg  69,0 67,3 39,6 88 76 52 25,6  28,7  25,1  
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AcadeMedia 35,8 41,6 67,4 1498 1100 641 6,8  8,5  4,8  

Bilia 21,4 21,4 27,8 3304 3536 3063 -1,0  1,0  0,8  

Borås Wäfveri 18,5 37,7 37,5 1 105 2599 3358 -21,7  18,5  -10,1  

BRIO  0,9 13,7 22,5 396 401 544 -6,3  -8,1  -14,4  

Elanders  36,8 38,9 33,9 1 809 1 579 1490 -1,6  9,0  -1,6  

Fenix Outdoor 65,3 55,7 50,5 311 285 267 14,9  14,0  11,1  

KABE  49,3 53,2 49,9 439 438 390 4,7  7,7  7,7  

Nilörngruppen 50,9 47,8 33,8 260 242 255 0,6  3,8  -0,7  

Nordic Service Part. Holdings 21,9 25,2 33,1 818 747 553 -5,3  0,5  2,8  

Swedol 58,5 63,4 63,2 267 213 171 9,0  13,8  12,9  

Ticket Travel  14,0 26,4 21,1 470 470 366 -15,5  9,4  6,8  

 
Stora företag Daglig 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 Val 

Axfood  31 663 000 000 29 189 000 000 28 808 000 000 33,4  34,2  32,5  10,6  12,3  12,5    

Oriflame, SDB  14 540 321 000 10 483 688 000 8 298 223 000 119,0  132,6  87,2  24,3  19,7  22,2   EUR 

Swedish Match  13 162 000 000 12 551 000 000 12 911 000 000 215,6  149,1  65,6  13,0  12,8  14,4    

AarhusKarlshamn 17 582 000 000 13 028 000 000 10 982 000 000 -0,2  13,6  6,1  -0,0  4,0  2,6    

Hakon Invest 1 184 000 000 1 075 000 000 660 000 000 1,8  14,4  12,7  1,7  13,6  12,1    

                      

Små företag Daglig 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006   

Midelfart Sonesson 1 458 000 000 1 659 000 000 1 157 192 000 3,4  -62,1  -5,9  1,1  -19,8  -2,3    

Bringwell  801 208 000 473 988 000 232 975 000 12,0  2,4  1,2  4,1  0,9  0,6    

Ellen 8 102 000 5 697 000 2 278 000 -92,5  -102,5  -173,2  -65,1  -76,1  -118,3    

New Nordic Healthbrands  201 200 000 180 446 000 198 215 000 -80,5  -102,6  9,3  -10,7  -25,3  2,6    

Skåne-möllan  183 495 000 150 709 000 127 862 000 18,7  18,0  18,6  14,7  13,9  15,0    

                      

    Omsättning     
Avkastning på EK i 

%     
Avkastning på TK 

%     

Stora företag Sällan 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 Val 

Autoliv 6 473 200 200 6 769 000 000 6 188 000 000 8,6  12,1  15,9  3,6  5,5  7,3  USD 

Electrolux 104 792 000 000 104 732 000 000 103 848 000 000 2,3  20,0  19,7  0,5  4,4  5,2    

Husqvarna  32 342 000 000 33 284 000 000 29 402 000 000 16,0  29,9  43,8  4,1  9,0  11,2    

JM  12 229 000 000 12 731 000 000 12 065 000 000 22,9  44,5  45,4  8,2  18,2  18,9    

Modern Times group 13 166 000 000 11 351 000 000 10 136 000 000 40,8  26,8  29,0  19,4  14,2  15,7    

Nobia  15 991 000 000 16 134 000 000 15 590 000 000 13,3  24,3  25,1  5,1  9,6  9,9    

Unibet Group  123 445 000 81 428 000 74 799 000 8,5  19,4  49,0  3,8  10,7  30,7  GBP 

Betsson 1 037 800 000 648 956 000 293 590 000 39,8  34,3  13,0  26,9  26,6  10,7    

Mekonomen  2 691 000 000 2 550 000 000 2 449 845 000 20,9  36,4  15,2  13,0  22,3  8,6    
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Eniro  6 645 000 000 6 443 000 000 6 697 000 000 -10,2  28,4  21,6  -1,8  7,1  5,6    

Rezidor Hotel group 784 819 000 785 241 000 707 319 000 14,6  24,7  21,6  7,1  11,4  7,5  EUR 

Duni  4 099 000 000 3 985 000 000 3 762 000 000 13,3  50,8  8,0  5,4  12,9  1,2    

                      

Små företag Sällan 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006   

New Wave 4 604 200 200 4 194 000 000 3 530 500 000 9,1  17,0  18,7  2,9  5,6  6,6    

Björn Borg  526 556 000 494 886 000 324 555 000 26,2  42,5  53,3  17,9  23,8  24,9    

AcadeMedia 1 312 598 000 841 401 000 534 100 000 25,6  37,7  10,6  9,5  18,1  6,9    

Bilia 14 280 000 000 15 402 000 000 14 056 000 000 -7,3  6,3  6,3  -1,6  1,5  1,5    

Borås Wäfveri 399 300 000 525 300 000 621 800 000 -99,3  -59,8  -21,1  -29,7  -22,5  -7,9    

BRIO  892 494 000 930 108 000 1 044 522 000 -152,0  -63,7  -95,2  -10,6  -11,5  -18,7    

Elanders  2 191 179 900 2 035 616 000 1 680 079 000 -3,0  24,3  -8,2  -1,1  8,9  -2,8    

Fenix Outdoor 976 715 000 858 401 000 751 729 000 28,2  27,7  23,8  17,1  14,8  11,8    

KABE  1 352 647 000 1 431 441 000 1 229 297 000 12,5  23,1  23,3  6,4  11,9  11,6    

Nilörngruppen 309 376 000 300 941 000 278 129 000 -0,6  18,1  -4,0  -0,3  7,3  -1,4    
Nordic Service Part. 
Holdings 666 166 000 570 109 000 386 705 000 -35,4  -1,7  44,7  -8,3  -0,5  12,9    

Swedol 849 200 000 719 700 000 528 000 000 22,9  36,1  35,1  13,9  22,9  20,7    

Ticket Travel  418 945 000 507 244 000 314 754 000 -57,8  34,4  15,5  -12,0  8,2  3,7    

 


