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ABSTRAKT 

Titel: Nyckeltalens betydelse- En företagsanalys med hjälp av nyckeltal 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Carin Persson och Linnéa Andersson 

Handledare: Arne Fagerström 

Datum: maj 2012  

Syfte: Studien genomförs med syftet att teoretiskt undersöka hur ett företag genom att arbeta 

kontinuerligt med nyckeltal kan identifiera och avvärja problem som kan uppstå i företagets 

ekonomi. Den empiriska delen av uppsatsen kommer att exemplifiera hur ett småföretags 

nyckeltal kan se ut, vilken information som kan utläsas av dem och hur ledningen kan 

använda informationen som beslutsunderlag inför framtiden.  

Metod: Problemet angrips genom en fallstudie med en deduktiv ansats. Företagets bokslut 

och årsredovisningar ligger till grund för de framställda nyckeltalen. Arbetet att granska de 

ekonomiska rapporterna utgörs av ett positivistiskt synsätt där fokus ligger på hårdfakta. För 

en större insikt intervjuas också företagets VD med ett hermeneutiskt perspektiv.  

Resultat och slutsats: Företaget har genomgått en svacka under några år men trenden verkar 

nu vänt och företagets siffror påvisar en positiv framtid. Företagets nettoomsättning har det 

senaste året ökat samtidigt som branschen i regionen har backat vilket innebär att företaget har 

ökat sina marknadsandelar. Verksamheten bör uppdatera sina administrativa system så data 

enkelt kan framställas och tjäna som styrtal. Implementering av nyckeltal och dess 

användningsområden bör prioriteras för att säkerställa företagets ekonomiska framtid.   

Förslag till fortsatt forskning: I fallstudiens begynnelsefas fanns en vision av att även göra 

en framtidsanalys. Relativt tidigt i arbetet kom insikten om att en framtidsanalys även kräver 

en analys av marknaden, vilket det tidsmässigt inte finns resurser till.  

Uppsatsens bidrag: Nyckeltalen och analysen har för avsikt att underlätta i VD:ns fortsatta 

arbete med att skapa ekonomisk lönsamhet i företaget. Nyckeltal och implementering av 

användningen av dem är av större vikt än många tror.  

Nyckelord: Nyckeltal, Företagsanalys, Statistik, Konkurs, Fyrkantsmodellen 
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1. Inledning 

Detta kapitel presenterar bakomliggande faktorer till varför denna studie kan vara av intresse 

att genomföra. I syfte att tydliggöra studiens relevans ges en översiktsbild av problemområdet 

vilket resulterar i tre frågor som senare behandlas genom arbetet. Vidare presenteras 

undersökningens syfte samt avgränsningar och kapitlet avslutas med en disposition över 

arbetet för att grafiskt synliggöra dess olika delar. 

1.1 Bakgrund  

Det finns historiska dokument som visar att metoden dubbel bokföring användes redan under 

1200-talet i Florens, men den första kända boken där metoden beskrivs publicerades på 1490-

talet av renässansmatematikern Luca Pacioli.
1
 Det dröjde över 130 år innan metoden infördes 

i den svenska statsförvaltningen av Abraham Cabiljau. Han var en holländsk före detta 

köpman som varit Borgmästare i Göteborg och som 1624 blev generalbokhållare i 

Stockholm.
2
 Under de kommande tre seklen blev bokföringen allt mer utbredd bland 

företagen då det uppstod behov av system för registrering av information för att kontrollera de 

allt större växande verksamheterna. Den första ”riktiga” bokföringslagen i Sverige som 

reglerade bokföringsskyldighet samt former för hur bokföringen ska ställas upp kom 1929. 

Bokföringslagen har sedan dess genomgått två stora revideringar, 1976 och 1999, för att 

anpassas till samhällets nya behov och till de krav som ställs på redovisning av verksamheter.
3
 

BAS- kontoplanen har kommit att bli standard i de flesta svenska små- och storföretag sedan 

den infördes 1976. Ett av motiven bakom införandet av BAS-kontoplanen var att en enhetlig 

redovisning företagen emellan skulle underlätta framtagande och användning av nyckeltal i 

olika branscher.  Idag redovisar de stora företagen nyckeltalen flitigt i sina rapporter däremot 

har inte genomslagskraften av nyckeltalens fördelar nått de mindre företagen. Enligt en artikel 

i tidningen Balans skriven av Johansson och Ramberg är anledningen till detta främst 

bristande kunskap om användningsområden och otillräckliga insikter om nyckeltalens värde.
4
 

                                                 

1
 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/bokf%C3%B6ring 

2
 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/abraham-cabiljau 

3
 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/bokf%C3%B6ring 

4
 Johansson S-E, Ramberg C-E, (1997) BAS-Nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning  

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/bokf%C3%B6ring
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/abraham-cabiljau
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/bokf%C3%B6ring
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Under mitten av 1900-talet utvecklades nyckeltalen och dess användningsområden, innan dess 

applicerades nästan enbart nyckeltalet balanslikviditet och det brukades främst för att granska 

företags kreditvärdighet. Numera tillämpas flera nyckeltal och i ett vidare sammanhang samt 

har betydelsen av de finansiella nyckeltalen har ökat avsevärt.  Detta då det gäller att skilja på 

företag under finansiell oro och finansiellt friska företag.
5
  

För att se det egna företagets utveckling, den ekonomiska hälsan, är det viktigt att följa 

företaget över tiden i en nyckeltalsanalys. Utöver det egna företaget är det även viktigt att 

bevaka sina konkurrenters utveckling, dessa siffror kan dock ibland vara svåra att tillgå 

genom företagets branschorganisation. 

1.2 Problemdiskussion 

”Att styra företaget bara på intuition och känsla för hur tjock 

plånboken är för tillfället är som att ge sig ut i en okänd skog 

utan karta och kompass” 
6
 

Enligt Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, gick 195 

företag i konkurs i Gävleborg under 2011. Från januari till maj 2012 har dessutom antalet 

konkurser ökat med 15 % jämfört med samma period under 2011.
7
 Konkurser är mycket 

kostsamma för samhället och det är inte bara det drabbade företaget som berörs utan även 

företagets intressenter, både externa och interna. Människor blir arbetslösa, konkursföretagets 

kontrahenter blir drabbade varpå det i sin tur sprider effekter vidare. De kostnader som 

medföljer är även de av olika slag, direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är de 

administrativa och professionella kostnaderna samt juristernas och revisorernas arvoden 

medan förlorad försäljning och utebliven vinst räknas som indirekt kostnad.
8
 För att avhjälpa 

problemet med att så många företag hamnar på obestånd och till och med konkurs är det 

viktigt att identifiera de bakomliggande faktorerna till denna negativa utvecklig hos företagen. 

Grunden till ett företags konkurs kan vara ett flertal orsaker, enligt Dimitras m fl. De 

sedvanligaste är att företaget brister i sin ageringsförmåga gällande förändringar i sin 

operativa miljö samt att för mycket resurser läggs på osäkra projekt.
9
 En studie gjord av 

                                                 

5
 Beaver, W H, (1966) Financial Ratios as Predictors of Failure, Journal of Accounting Research 

6
 Lundén B, Svensson U, (1993) Krisboken, s 10 

7
 http://tillvaxtanalys.se/sv/statistik/konkurser/2012/article0007.html 

8
 Warner, J B, (1997) Bankruptcy Costs: Some Evidence, The Journal of Finance 

9
 Dimitras A I, m fl, (1996) A survey of business failures with an emphasis on prediction methods and industrial 

applications 

http://tillvaxtanalys.se/sv/statistik/konkurser/2012/article0007.html
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studenter vid Borås Högskola visar på att nystartade aktiebolag går i konkurs för att 

företagsledarna missbedömt vad det innebär att driva ett aktiebolag. Studien kom även fram 

till att ledningens bristande kunskaper inom ekonomi och marknadsföring är andra orsaker till 

att företaget går i konkurs.
10

 Att bristfällig ekonomisk styrning och bristande ekonomiska 

kunskaper är två av de främsta orsakerna till konkurser bland nyetablerade småföretag stöds 

även av en amerikansk undersökning.
11

 En annan studie om ekonomistyrning i småföretag 

visar att utbildningsnivån hos företagsledare även har ett samband med hur avancerade 

ekonomiska system som används i företaget. Dessutom samvarierar företagsledares 

utbildningsnivå med hur de väljer att organisera det ekonomiska arbetet.
12

 Utifrån detta kan 

vikten av ekonomisk kunskap inom företaget fastslås. 

Hur företaget mår och utvecklas sammanfattas ofta i en företagsanalys, men begreppet 

företagsanalys är mycket vidare än så, en förklaring av begreppet varierar beroende på vilken 

position den tillfrågade har. Detta visar på att något som påverkar förklaringen oerhört mycket 

är den egna närmiljön. Det är därför viktigt att komma ihåg att alla uppfattningar av 

företagsanalysen ”utgör ekrar i ett analyshjul”, men tyvärr är ofta verkligheten en annan och 

besluten baseras ofta på en ensidig ansats. Vilken som efterfrågar företagsanalysen spelar 

därmed en stor roll för analysens utformning.
13

 

En viktig och stor del i företagsanalysen är arbetet med nyckeltal. I den ekonomiska 

styrningen kan dessa användas både som måltal i budgetarbetet och som styrtal i den dagliga 

verksamheten. En klassisk fråga inom redovisningsforskningen är huruvida det går att 

förutsäga företagets framtid med hjälp av nyckeltal
14

. Nyckeltalen har även under senare tid 

kommit att kompletteras med icke-finansiella mått i strävan att uppnå de finansiella mål 

verksamheten har satt upp.15 

Vilka slutsatser kan visualiseras av de enskilda nyckeltalen? 

Vilka samband finns mellan nyckeltalen?  

Hur kan ett företag tillvarata informationen som nyckeltal ger? 

                                                 

10
 Hansson M, Reinisch L, (2007) Varför går så många nystartade aktiebolag i konkurs?  

11
 Clark S, (1999) Incompetence tops list of primary causes of new business failure  

12
 Axelsson M, Frödin M, (2001) Ekonomistyrning i småföretag  

13
 Ibid 

14
 Englund H, (2003) Nyckeltal kan påvisa framtida betalningsoförmåga…  

15
 Hussain M, (2005) Management Accounting Performance Measurement Systems In Swedish Banks 
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1.3 Syfte 

Då alla företag redovisar resultatet av sin verksamhet i kvantitativa termer, i form av resultat- 

och balansräkningar öppnas möjligheten att se företagets utveckling genom att jämföra olika 

nyckeltal i en företagsanalys. Nyckeltalen skapas genom att kombinera redan befintlig 

ekonomisk information på nya sätt. De kan även användas för att jämföra det egna företaget 

mot konkurrerande verksamheter eller användas som måltal i den ekonomiska styrningen.  

Målet med uppsatsen är att teoretiskt undersöka hur ett företag genom att arbeta kontinuerligt 

med nyckeltal kan identifiera och avvärja problem som kan uppstå i företagets ekonomi. Den 

empiriska delen av uppsatsen kommer att exemplifiera hur ett företags nyckeltal kan se ut, 

vilken information som kan läsas av och hur ledningen kan använda informationen som 

beslutsunderlag inför framtiden.  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att begränsas till det antal nyckeltal som anses relevanta för valt 

exempelföretag. Utifrån dessa kommer sedan en företagsanalys att göras. Analysdelen 

kommer att begränsas till en tillbakablick över de senaste fyra räkenskapsåren. Alla företag är 

mer eller mindre påverkade av omvärlden och vid upprättande av företagets riskanalys är det 

därför viktigt att ta hänsyn till de makroekonomiska aspekterna. I ett tidigt stadium av arbetet 

fanns en vision av att göra en fullständig framtidsanalys, men en sådan kräver även en analys 

av marknaden, vilket det tidsmässigt inte finns resurser till. 
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1.5 Disposition 

 

 

1. Inledning 

 

5. Analys och 

slutsatser 

4. Empiri 

3. Teoretisk 

referensram 

2. Metod 

I detta kapitel ges en förklaring på den vetenskapliga 

ansats samt de metoder som tillämpas i arbetet. Här 

beskrivs även datainsamling och tillvägagångssätt.  

 

Vad är nyckeltal? Kan nyckeltal påvisa framtida 

insolvens? Vad är viktigt att tänka på vid 

företagsanalyser? Detta kapitel ska ge svaren på 

ovanstående frågor samt skapa en förståelse för 

problematiken kring analysen. 

 

I detta kapitel presenteras insamlad data från 

årsredovisningar, branschstatistik och intervju. Data 

från årsredovisningen presenteras både i tabell och i 

grafisk form. För en djupare förståelse av empirin 

rekommenderas att intervjun i Bilaga 2 läses innan 

följande kapitel. 

 

Detta kapitel väver samman teori och empiri med 

egna tankar och reflektioner. Här påvisas att olika 

nyckeltal påverkas av samma faktorer vilket medför 

att de till viss del samvarierar. 

 

Här presenteras bakomliggande faktorer till 

uppkomsten av denna studie. En problemdiskussion 

mynnar ut i tre frågor som senare behandlas genom 

arbetet. Vidare presenteras studiens syfte samt 

avgränsningar. 
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2. Metod 

Detta kapitel ger en förklaring på de vetenskapliga metoder som tillämpas i arbetet och de 

verktyg som används.  

2.1 Vetenskaplig ansats 

Induktion och deduktion är två olika begrepp som används vid forskning. Den deduktiva 

ansatsen utgår från en redan befintlig teori eller modell, medan induktiv ansats innebär att 

data om verkligheten först samlas in och sedan ligger till grund för modell- och 

teoribildningen.
16

 Ansatsen i detta arbete är deduktiv eftersom utgångspunkten kommer att 

vara de i teorin beskrivna nyckeltalen som sedan appliceras i empirin. Nyckeltalen 

tillsammans med informationen som framkommer vid intervjun kommer sedan att ligga till 

grund för företagsanalysen. Med hjälp av litteratur skapas en förståelse för de framtagna 

nyckeltalen. 

Hermeneutik och positivism framställs ofta som två motsatser, trots att båda är varianter av en 

empiristisk kunskapsteori.
17

 Positivismen kommer ursprungligen från naturvetenskapen 

medan hermeneutiken har en mer humanistisk inriktning. Hermeneutiken har sitt ursprung 

från att tolka texter på samma vis som författaren har ämnat att de ska tolkas.  Utifrån detta 

har en tolkningslära vuxit fram där det finns en del skilda meningar kring vad man som läsare 

ska beakta vid tolkningar av texter. Den hermeneutiska cirkeln är ett centralt begrepp inom 

hermeneutiken och som ger en grafisk bild över hur förståelsen för texten växer fram och hur 

kunskapen vidgas. Detta sker i en cirkulär rörelse från läsarens förförståelse till möten med 

nya erfarenheter och idéer, detta leder vidare till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i 

kommande tolkningar. 

En utveckling av cirkeln har bland annat gjorts av Ricoeur som beskriver den hermeneutiska 

tolkningsprocessen som en spiral. Den huvudsakliga skillnaden mellan cirkeln och spiralen är 

att cirkeln fokuserar på att tolka annorlunda, medan spiralen dessutom hela tiden strävar efter 

                                                 

16
 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, (2011) Att utreda, forska och rapportera  

17
 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/hermeneutik 
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att tolka bättre. I spiralen kan du genom ökad kunskap som ger ökad förståelse inte 

återkomma till ett redan passerat stadium av förståelse.
18

 Uppsatsen kommer att eftersträva ett 

arbete utifrån Ricoeurs spiral då empirin tar hänsyn till fakta i materialet som enligt 

noggranna undersökningar är hållbara. För att erhålla en djupare förståelse för det empiriska 

materialet besöks exempelföretaget flera gånger vilket innebär att den hermeneutiska spiralen 

tillämpas.  

 Figur 1
19

 

Positivism är enligt Thurén strävan efter absolut kunskap. Vid tolkning av en text, eller 

datamaterial utifrån ett positivistiskt perspektiv ska hänsyn endast tas till ”hård data”, den 

säkra kunskapen. Människan ska bortse ifrån allt den tror sig veta, men som den egentligen 

inte har belägg för. Enligt positivismen har människan bara två alternativa vägar till kunskap. 

Det som kan konstateras med våra sinnen och det som kan räknas ut med logiskt tänkande.
20

 

Utifrån detta konstateras att arbetet är en kombination av de olika tolkningslärorna då 

granskningen av företagets rapporter kommer att fokusera på siffror, hårdfakta. Detta 

samtidigt som intervjun kommer att söka en vidare förståelse för bakomliggande faktorer.  

2.2 Vetenskaplig metod 

Trots att all forskning egentligen undersöker kvalitet så är det möjligt att skilja mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Detta kan exempelvis göras genom att granska typen av 

frågor man ställer eller typen av svar man förväntar sig. Om frågorna inleds med Vem, Hur, 

eller Varför tyder det på att forskaren använder sig av kvalitativa metoder. Svaren på dessa 

                                                 

18
 Segolsson M, (2011) Lärandets hermeneutik  

19
 Hermeneutisk spiral; Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, (1997) Att utreda, forska och rapportera s 231, egen 

bearbetning  
20

 Thurén T, (1998) Vetenskapsteori  

Förförståelse 

Tolkning Ny Tolkning Ny Tolkning 

Ny Förståelse Ny Förståelse 
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frågor sker i huvudsak i ord, och sällan i siffror. Inleds frågorna istället med Hur många, Hur 

mycket eller I vilken utsträckning handlar det om kvantitativ metod. Svaren på kvantitativa 

frågor kan ges i reella tal och berör sådant man kan ha mer eller mindre av. Svaren kan oftast 

kalkyleras eller bearbetas i statistiska modeller.
21

 Denna studie är kvalitativ då syftet är att 

undersöka hur nyckeltal kan användas för att identifiera företagsekonomiska problem.  

För att angripa ett problem finns tre huvudstrategier, dessa är experiment, fallstudie och 

surveyundersökning. En fallstudie är i regel induktiv och används sammanfattningsvis för att 

undersöka något i sin verkliga miljö. Det kan vara lämpligt att använda sig av fallstudie när 

problemen eller frågeställningarna är invecklade och frågeord som Hur eller Varför är 

centrala.
22

 Enligt Yin är fallstudier det bästa verktyget då syftet är att studera aktuella 

processer. Detta kan ske genom direkt observation eller genom att intervjua personer som 

varit med under händelseförloppet.
23

 Arbetets mål är att påvisa hur företag kan arbeta med 

nyckeltalens information vilket eftersträvas genom att studera de ekonomiska rapporterna i ett 

fallföretag.  

2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen handlar om vilken typ av datakälla som använts för att få önskad 

information. Det finns mängder av olika källor exempel databaser, intervjuer och direkt 

observation. Datakällorna kan indelas i två kategorier primärdata och sekundärdata. I empirin 

har datakällorna varit en kombination av primär- och sekundärdata, primärdata genom en 

intervju och sekundärdata genom användning av redan befintligt data i årsredovisningen.  

2.3.1 Primärdata  

Denna datainsamling innebär att data inte finns och därmed måste samlas in. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul menar att det i huvudsak finns två tekniker för att få in information, enkät 

och intervju, eller de två teknikerna i kombination. Vilken typ av teknik som välj påverkas 

bland annat av problemets karaktär, tillgängliga resurser och antal observationer. Enkät är en 

kostnadseffektivmetod för datainsamling men Eriksson och Wiedersheim-Paul påstår att 

resultatets kvalitet inte alltid är den bästa. Experiment är också en alternativ metod för 

datainsamling av primär karaktär men dock inte så vanlig.
24

 

                                                 

21
 Nyberg R, (2000) Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar  

22
 Yin R K, (2007) Fallstudier: design och genomförande  

23
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24
 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, (2011) Att utreda forska och rapportera  
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2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata syftar på redan befintlig data såsom tidningar, tidsskrifter, statistikkällor, 

författningar mm. I början av en studie är det oftast enklare och betydligt billigare att använda 

sig av primärdata, dels för att det skapa sig en kännedom om den litteratur som finns inom 

ämnet men också för att skapa sig viss kännedom om ämnet.
25

 De sekundärdata som 

presenteras i arbetet utgörs av ekonomiska rapporter, referenslitteratur och olika artiklar som 

branschstatistik
26

. 

2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Intervjumetod 

Alla intervjuer har en struktur, hur lös den än må vara. En ostrukturerad intervju lämnar över 

ansvaret för att bestämma strukturen till intervjupersonen, som måste ”leda vägen” och 

”berätta historien”.  

Denna intervjuteknik används främst inom tre olika områden: 

 Som en första teknik där forskaren ser sig om efter saker som behöver undersökas i ett 

senare, mer strukturerat skede av forskningen.  

 Då intervjupersonerna kanske skulle hämmas eller begränsas av en mer strukturerad 

ansats. 

 Då inriktningen är på någon dimension av individens livserfarenhet och där de viktiga 

områdena bara kan ringas in genom att tillåta individen att lägga fram sin berättelse på 

sitt sätt.  

Underförstått i dessa punkter är att forskaren inte vet vad som finns och därför inte kan 

bedöma vad han behöver veta eller ta reda på. Det är lätt att se fördelarna med denna typ av 

intervjumetod då intervjupersonerna lägger fram berättelserna på sitt sätt.
27

 I detta fall passar 

den ostrukturerade intervjun bäst då den enda förhandsinformationen som finns är boksluten. 

Intervjun kommer att göras med företagets VD och intervjuarbetet kommer att vara 

förutsättningslöst då det saknas information om bakomliggande faktorer. Vid intervjun utgörs 

intervjuguiden endast av de nyckeltal som presenteras i Bilaga 1.  

                                                 

25
 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, (2011) Att utreda forska och rapportera 

26
 Branschstatistik 2010 (augusti 2011) 

27
 Gillham B, (2008) Forskningsintervjun  
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2.4.2 Metod för datainsamling 

De källor som använts i teoridelen har framtagits genom eftersökning i bibliotekens 

sökmotorer samt genom tips från handledare och branschorganisation. De ämnesord som 

användes i sökandet efter litteratur var: nyckeltal, företagsanalys och redovisning. De 

kvantitativa data som utgör underlaget i empiridelen kommer från företagets årsredovisning 

samt från branschorganisationen EIO. Efter kontakt med branschorganisationen fick vi 

tillgång till branschstatistik som de sammanställt från deras medlemmars ekonomiska 

information. EIO bifogade även en konjunkturrapport över elinstallationsmarknaden som är 

framtagen av Industrifakta. Branschstatistiken kommer att användas i analyserna för att påvisa 

skillnader och likheter mellan företaget och branschen. EIO:s material är uppdelad efter 

antalet anställda och region. Företaget i arbetet är jämförbart med de siffror som presenteras 

av gruppen 25-99 anställda och regionen Gävle-Dala. De tabeller som använts bifogas som 

Bilaga 3 i arbetet. Företaget tillämpar brutet räkenskapsår, men i arbetet kommer, för 

enkelhetens skull, hänvisningar att ske till året utifrån det år då bokslutet genomförs. 

2.5 Källkritik 

Källkritik- betyder att man granskar ett dokument eller arbete. Det gäller arbetets validitet, 

reliabilitet och relevans. Syftet med källkritik är att se om källan mäter det den utger sig för 

att mäta (validiteten), om den är väsentlig för frågeställningen (relevansen) och om den är fri 

från systematiska felvariationer (reliabiliteten).
28

 

2.5.1 Validitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul anser att validiteten är det viktigaste begreppet och definierar 

det som ett mätinstrument som mäter det som avses att mäta. Det gäller också att skilja på inre 

och yttre validitet. Inre validitet avser om begreppen och dess mätbara definitioner av dem 

stämmer överens. Yttre validitet handlar om överensstämmelsen mellan den mätbara 

definitionen och verkligheten.
29
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2.5.2 Reliabilitet 

Detta begrepp innebär att studiens resultat skall vara tillförlitligt och stabilt. Skulle samma 

resultat fås om någon annan upprepade samma studie med samma angreppssätt? Blir 

resultatet annorlunda om det upprepas vid annat tillfälle och med ett annat urval? För att 

uppnå hög reliabilitet krävs oberoende forskare samt resultat som kan generaliseras.
30

 

2.5.3 Tillförlitlighet 

En personlig intervju genomfördes för att stärka arbetets validitet, respondenten tog del av 

intervjuguiden innan intervjutillfället. För att öka arbetets reliabilitet var det respondenten 

själv som fick ange tid för intervjun. Intervjun avslutades med en återspegling tillsammans 

med respondenten för att kontrollera så inga missförstånd uppstått.  

Den största förlusten vid transkriberingen är den mänskliga röstens semantiska egenskaper 

och att återspegla talets dimensioner i transkriberingen är en stor utmaning.  Det är en fördel 

att transkribera så fort som möjligt efter intervjun då allt finns färskt i minnet och en 

återlyssning av bandet underlättar tolkningen.
31

 Reliabilitet stärks av att en diktafon användes, 

båda författarna deltog vid intervjutillfället samt att transkriberingen gjordes samma dag som 

intervjun.  

Årsredovisningen är granskad och signerad av en enligt FAR godkänd revisor. Utifrån detta 

görs antagandet att årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och följer 

Bokföringsnämndens rekommendationer gällande mindre aktiebolag
32

. I rapporten från 

Industrifakta tas bland annat hänsyn till Konjunkturinstitutets prognos av BNP samt AMS 

prognoser över arbetslöshet, vilket stärker reliabiliteten.  

                                                 

30
 Eriksson L-T, Wiedersheim-Paul F, (2011) Att utreda forska och rapportera 

31
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32
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3. Teoretisk referensram 

Vad är nyckeltal? Kan nyckeltal påvisa framtida insolvens? Vad är viktigt att tänka på vid 

företagsanalyser? Detta kapitel ska ge svaren på ovanstående frågor samt skapa en förståelse 

för problematiken kring analysen. 

 

”Begreppet nyckeltal kan definieras som: 

 Viktig ekonomisk information, beräknad från ett eller flera 

redovisningsvärden och/eller omräkningsfaktorer. 

 Viktigt befintligt värde från redovisningsrapporterna.”
33

 

Som det tidigare nämns påverkar konkurser inte bara det drabbade företaget utan effekterna 

ger ringar på vattnet till kunder, leverantörer och finansiärer. Kan företag förutspå och 

förhindra framtida konkurs är det således inte bara till fördel genom räddning från 

kapitalförstöring, utan det ger också trygghet för de inblandade intressenterna. En kunnig 

företagsledning som ser indikationer på framtida händelseutvecklingar ska använda dessa till 

att parera och undanröja, eller om inte annat minimera skadeverkningarna till följd av de nya 

förutsättningarna. I arbetet att förutspå framtida insolvens är det främst de finansiella 

nyckeltalen som är intressanta. För att dessa ska få betydelse i en räkenskapsanalys krävs att 

nyckeltalen beräknas under en serie av tid. Utifrån denna tidsserie kan sedan trender och 

tendenser, om exempelvis soliditet eller likviditet, analyseras. Det är dock viktigt att tänka på 

att nyckeltalen bara är aktuella för den tidpunkt de representerar och förutsättningarna kan 

vara förändrade under innevarande räkenskapsår.
34

 

”Rätt använda kan nyckeltalen många gånger påvisa framtida betalningsoförmåga, något 

som kan vara till stor hjälp för revisorn i dennes riskbedömning och åtföljande planering av 

revisionsinsatserna.”
35

 

 

                                                 

33
 Carlsson M, (2009) Att arbeta med företagsanalys, s 44 

34
 Engström S, (2002) Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga?  

35
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3.1 Påverkansfaktorer 

Enligt Carlsson baseras nästan alla företagsanalyser på för liten mängd information vilket inte 

behöver innebära att de är bristfälliga eller felaktiga. Problemet är dock att de inte tar alla 

ansatser i beaktning och därmed är de bristfälliga ur ett totalt perspektiv. Han pekar därmed 

på vikten av medvetenhet när det gäller att analysen baseras på fakta, bedömningar och 

antaganden. Uppgiftslämnaren samt den eller de som bearbetat den informationsbas som 

ligger till grund i analysen spelar en viktig roll. Det finns risk att de som genomfört analysen 

färgat bedömningar och antaganden med sina egna värderingar, även om det inte gjorts 

medvetet. Det kan vara vanligt vid en försäljning av en hel verksamhet då uppgiftslämnaren 

kan välja att utelämna eventuell information som kan påverka negativt. Utbildning, erfarenhet 

och position är faktorer som påverkar uppgiftslämnaren.
36

 

Ett företag som bedriver blandad verksamhet, dvs. flera verksamheter inom samma koncern 

behöver bryta ner sin företagsanalys till lägre nivå för att kunna baseras på enhetlig fakta och 

ge trovärdiga resultat. Koncernförhållanden måste också tas med i analysdelen, för att kunna 

påvisa tillförlitliga resultat. Det kan handla om koncernpåverkan där vissa delar av 

verksamheten stöds med intäkter från andra interna verksamheter, vilket påverkar resultatet. 

Tidsaspekten är också att beakta i analysen då företagets verksamhet kan ha förändrats 

drastiskt över tiden att de möjligen bör delas upp i olika tidsblock. En jämförelse mellan ett 

företags startfas och expansionsfas eller stabiliseringsfas kan inte anses ge pålitliga resultat då 

värdena varierar kraftigt under dessa tidsblock. Ändringar i företagets redovisningsmetoder är 

också faktorer som påverkar, exempelvis ändringar i avskrivningsplaner.
37

 

Tolkningen av företagsanalysen kan behöva göras med bakgrund mot delstrategier som 

påverkar utvecklingen, vilket innebär att analysen delas in i två huvudkategorier, långsiktigt 

och kortsiktigt. På lång sikt beaktas företagets totala målsättningar såsom lönsamhet, 

marknadsandel och personalstruktur. I den kortsiktiga strategin utvärderas företagets 

aktivitetsprogram gentemot den långsiktiga, exempelvis leder denna reklamkampanj till ökad 

försäljning? Denna indelning är nödvändig för att inga feltolkningar skall ske och att 

aktivitetsprogrammen stödjer de långsiktiga målen. Teorin skiljer sig från verkligheten, och 

                                                 

36 Carlsson M, (2009) Att arbeta med företagsanalys  
37

 Ibid 
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då företagsanalysen sker i verkligheten påverkas den av två viktiga faktorer; 

fullständighetskravet och tidsfaktorn.
38

 

Fullständighetskravet innebär att en analys kan vara fullständig trots att den inte innehåller 

alla ovanstående aspekter. En företagsanalys är ofta en ständigt pågående process, där flera 

analyser byter av varandra. Viktigast i processen är att ha kännedom om påverkansfaktorerna 

och sätta delanalyserna i sitt totala sammanhang och kritiskt utvärdera ensidiga ansatser. Det 

som styr mest är tidsfaktorn; Hur mycket hinner vi med?
39

 

3.1.1. Pågående arbeten 

I företag som arbetar med längre projekt kan en periods resultat påverkas stort beroende på 

vilken sida av brytdatumet för redovisningsperioden projektet redovisas på. Företaget kan ha 

köpt in och betalt material som använts i projektet men ännu har ingen inbetalning kommit in 

från kunden den dag det är dags att stänga perioden. Detta medför stora svårigheter när 

perioder jämförs med varandra. För att komma tillrätta med problemet finns det två olika sätt 

att redovisa pågående arbeten, successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden. Bouvin 

och Hägglund har i sin Magisteruppsats vid Linköpings universitet, intervjuat två företag 

kring deras ställningstagande vid valet av metod då dessa i sin tur medför olika problem. 

Färdigställandemetoden leder till att fokus läggs på balansräkningen och projektet måste 

värderas på balansdagen. För att lagret ska värderas på ett tillförlitligt sätt finns det lagar som 

reglerar detta, samt rekommendationer från RR
40

 att få ledning av. Genom den successiva 

metoden är det istället resultaträkningen som hamnar i fokus då redovisning av upparbetade 

intäkter och nedlagda kostnader under perioden ska göras. Om den successiva metoden 

används är det i första hand krav på tillförlitlighet i redovisningen som lagar och 

rekommendationerna lägger sin tyngd på.
41

 

3.2 Analys 

Det svåra med en nyckeltalsanalys är många gånger att det saknas givna referenspunkter. Vid 

vilket värde är det dags att sätta in åtgärder? Eller vid vilket värde finns det utrymme att satsa 

för att expandera verksamheten? Johansson och Ramberg uppmanar företagare att använda 

BAS-kontoplanen för att nyckeltalen ska vara jämförbara med branschens nyckeltal och 
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därigenom erhålla referenspunkter.
42

 Engström menar däremot att det ofta inte är särskilt 

meningsfullt att jämföra sitt företags nyckeltal med branschstatistik. Detta eftersom varje 

företag är så unikt att en jämförelse lätt blir missvisande och kan då framkalla både missmod 

och övermod.
43

 

Under 1960-talet debatterades vilka nyckeltal som ansågs vara de bäst lämpade att använda 

vid framtidsanalyser. Utifrån denna debatt presenterade professor Edward Altman en modell 

för hur de nyckeltal med den bästa prediktionsförmågan ska kombineras för att ge en så 

säkerställd prognos som möjligt. Modellen benämns Z-modellen och har sedan 60-talet 

utvecklats, modifierats och prövats på empiriska studier på olika företag under olika 

tidsperioder. Modellen innehåller fem nyckeltal som ska multipliceras med en koefficient för 

att sedan adderas så att ett Z- värde kan presenteras. Koefficienterna är satta utifrån den 

betydelse som nyckeltalet anses ha på framtida betalningsoförmåga. Studier har visat att 

företag med ett Z-värde lägre än 1,8 bedöms vara i stor risk för framtida insolvens, medan 

företag med ett värde över 2,99 bedöms som stabila.
44

 

Sedan modellen presenterades har fortsatta studier dock påvisat brister i den ursprungliga 

formeln. Koefficienterna kan variera över tiden och i olika sammanhang. Exempelvis kan ett 

nyckeltal ha en stor betydelse i en tid, eller i ett land, medan det har mindre betydelse i en 

annan tid, eller annat land. Även gränsvärdena för när ett företag anses stabilt respektive 

instabilt har visat sig variera något i olika sammanhang. Modellen har under åren utvecklats 

genom att fler nyckletal visat sig ha god prediktionsförmåga. Under 2002 genomfördes en 

studie vid Örebro universitet i syfte att testa Altmans grundläggande modell med en ny 

version som presenterats 2001. I studien jämfördes historisk data från 76 företag utvalda från 

O-listan. 28 av företagen var i finansiell kris 2001 och Altmans modell kunde förutsäga vilka 

företag som kom att hamna i kris och vilka som klarade sig i 76 % av fallen.
45

 

1996 sammanställde Dimitras m.fl. en stor mängd vetenskapliga artiklar för att se vilka 

nyckeltal som forskningen kring prognostisering fokuserar på. Resultatet visar att om 

företagets framtida betalningsförmåga ska förutses bör både de statiska nyckeltalen från 

balansräkningen och de dynamiska nyckeltalen från resultaträkningen finnas med i analysen.
46
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3.3 Fyrkantsmodellen 

Fyrkantsmodellen är en ekonomisk modell som på ett grafiskt sätt visar gränserna mot 

företagets omgivning. Fyrkantsmodellen visar en sammansatt bild av både företagets balans- 

och resultaträkning där de vertikala sidorna kommer från balansräkningen och de horisontella 

sidorna kommer från resultaträkningen. En grafisk presentation av en modell är en fördel då 

man kan jämföra räkenskapsåren med varandra genom att se skillnader i proportionerna i 

figuren.
47

 Det är även möjligt att jämföra olika företag med varandra med hjälp av 

fyrkantsmodellen om modellerna är gjorda i samma skala. 

Intäkter 

 Eget kapital 

Tillgångar 

  

 Skulder 

  Figur 2
48

 

Kostnader 

På tillgångssidan finns de materiella resurser som företaget äger. Det är ledningens uppgift att 

bygga upp dessa och skapa förutsättningar för framtiden genom att förvalta tillgångarna väl 

genom lyckade investeringar. Den ekonomiska modellen tar alltså inte hänsyn till företagets 

alla resurser. Personal och immateriella tillgångar är exempel på två saker som modellen inte 

tar med. Den motsatta sidan är skuldsidan som visar de förpliktelser som företaget har tagit på 

sig inför sina externa intressenter. Med andra ord visar skuldsidan de krav som de externa 

intressenterna har på företaget. I balansräkningens egna kapital visas vem som har inflytande 

över de resurser som företaget har.
49

 Tillgångarna kan i fyrkantsmodellen delas upp i två olika 

poster; omsättningstillgångar (OT) och anläggningstillgångar (AT). Den motsatta sidan, 

skulder och eget kapital, kan delas upp i kortfristiga skulder (KS), långfristiga skulder (LS), 

obeskattade reserver (OR) och eget kapital (EK). 
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Fyrkantsmodellens golv och tak visar intäkter respektive kostnader som hämtas från 

företagets resultaträkning. Här kan man även utläsa om företaget går med vinst eller förlust då 

förlusten synliggörs i ”taket” tillsammans med intäkterna eller vinsten som finns i ”golvet” 

tillsammans med kostnaderna. Genom att granska formen på fyrkanten kan det utläsas om 

företaget är kapitalintensivt eller ej. Ett sådant företag känns igen på att 

anläggningstillgångarna är stora i förhållande till omsättningen. Kapitalintensiva företag är 

exempelvis fastighetsföretag som har en smal och hög form på fyrkanten. I ett 

kunskapsintensivt företag är formen den motsatta eftersom ett sådant företag kräver lite 

kapital i förhållande till omsättningen. I ett kunskapsintensivt företag blir formen på fyrkanten 

låg och med en bred bas.
50
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras insamlad data från årsredovisningar och branschstatistik 

tillsammans med kopplingar till intervjun. Data från årsredovisningen presenteras både i 

tabell och i grafisk form. För en djupare förståelse av empirin rekommenderas att intervjun i 

Bilaga 2 läses innan följande kapitel. 

4.1 Nyckeltal 

Tidigare har det nämnts att företagens resultat alltid redovisas i form av resultat och 

balansräkningar, dvs. kvantitativa termer. Företagens förväntningar i framtiden, budgeten, 

redovisas i samma format vilket innebär att både den historiska och förväntade utvecklingen 

kan analyseras med enhetliga kvantitativa metoder.
51

 Det är alltså i detta ögonblick som 

nyckeltalens roll kommer in i bilden. Nyckeltal används för att göra relativa jämförelser och 

en viktig egenskap med nyckeltalen är att företagens storlek inte spelar någon roll.
52

 

Nyckeltalen kan också kallas styrtal eller måltal. 

Vilken bransch, företagets mognadsfas och vilken bolagsform det rör sig om, är alla olika 

faktorer som påverkar nyckeltalen och dess betydelse. Ett viktigt nyckeltal i en bransch 

kanske är helt irrelevant i en annan. Det är därför viktigt att hitta nyckeltal som är relevanta 

för just det företag som ska analyseras, både beträffande ekonomistyrning och uppföljning.
53

 

Nyckeltalen spelar en stor roll i bedömningen om företagets nuvarande situation, jämförelser 

över tiden och jämförelser med konkurrenter. Smith benämner denna analys vid namn såsom 

räkenskapsanalys eller finansanalys
54

 medan Carlsson benämner denna analys som 

nyckeltalsanalys
55

.  

Friman och Andersson gjorde våren 2010 en studie om huruvida nyckeltal är ett optimalt 

verktyg för småföretagare. Deras slutsats var att nyckeltalen ska vara enkla att förstå, lätta att 

framställa, svårmanipulerade, relevanta, jämförbara samt att de ej får bli för många. De 
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konstaterade även att småföretagaren måste förstå vilka förändringar som medför ändrade 

resultat för att arbetet med nyckeltalen ska bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
56

  

4.1.1 Syften med nyckeltalsanalys 

Nyckeltalsanalysens vanligaste syfte är att analysera det egna företagets nuvarande situation 

och utvecklingstrender. När det gäller den nuvarande situationen, företagets status, handlar 

det om företagets nivåer rörande effektivitet, lönsamhet och den finansiella strukturen. 

Utvecklingstrenderna grundar sig på förbättringar och försämringar under analysperioden. En 

del av syftet här handlar om att bevaka att företaget nyttiggör sina resurser på ett effektivt sätt 

samt övervakar att den finansiella strukturen är i balans. Nyckeltalsanalysen spelar också en 

stor roll när det gäller konkurrentanalysen, dvs. bevakning av konkurrenter och deras relativa 

marknadsutveckling. Jämförelser av det egna företaget mot konkurrenter kan ge upphov till 

avstämningar och lönsamhetsförbättringar. Det är svårt att skapa realistiska mål för den egna 

verksamheten om företaget inte innehar kunskap om branschens normala nivåer. Företagen är 

beroende av kunder och leverantörer, vilket innebär att deras utveckling av lönsamhet och 

betalningsförmåga spelar en viktig roll samt leverantörernas prisstabilitet. En analys av dessa 

affärspartners kan öka företagets konkurrenskraft samtidigt som en analys av nya 

affärspartners kan minska företagets risk. Ett problem men denna analys kan vara tillgången 

till information om kunder och leverantörer. Förutom de ovannämnda användningsområdena 

kan nyckeltalen tillsammans med den historiska utvecklingen och konkurrentanalysen även 

ligga till grund för budget- och planeringsprocesser.
57

 

Nyckeltalsanalysen kan syfta på talens nivå eller trend. Genom att granska ett nyckeltals 

absoluta nivå kan verksamheten sedan fastställa om den är acceptabel eller ej. Gränsvärdena 

kan fastställas av egna målsättningar eller via konkurrentanalyser. Det svåra med att fastställa 

”rätt” nivå är att man kanske inte känner bakomliggande faktorer till nivåerna. Trendanalysen 

bygger istället på nyckeltalens utveckling under en serie av år, vilket ofta gör den mer 

intressant och informativ. Orsaken till trendanalysens högre intressekvot är att ledningen i 

företaget kan påverka och även bekräfta den egna utvecklingskapaciteten. Dessutom leder en 

ständig positiv utveckling slutligen till ”rätt” nivå.
58
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Nyckeltal kan variera i sin uppbyggnad trots att de innehar samma benämning. Det är därför 

viktigt att veta hur nyckeltalen definierats när det handlar om att jämföra olika företag eller 

mot extern statistik för att jämförelserna skall ge rättvisa. Redovisningsrapporterna som 

nyckeltalen bygger på bör först analyseras separat för att se om de är uppställda enligt lag och 

praxis innan nyckeltalen börjar räknas fram. Rapporter som inte uppfyller kraven måste 

justeras men även rapporter som uppfyller kraven kan behöva justeras om de ej har en lämplig 

struktur ur analysens synvinkel. Det kan exempelvis handla om att direkt resultatpåverkande 

faktorer balanseras. Detta är det största problemet i analysen då full insyn ofta saknas.
59

 

4.2 Företagspresentation 

Sörens El AB etablerades år 1988 av Sören Andersson som fortfarande driver företaget med 

cirka 40 anställda. Företaget ligger i Delsbo och Hudiksvall, med huvudkontor i Hudiksvall 

och huvudlager i Delsbo. Sörens El har hela Sverige som sitt arbetsfält och en del av 

företagets verksamhet utgörs av uthyrning av montörer.
60

 De utför även bostadsinstallationer, 

fibersvetsning, tele- och datainstallationer. Då företaget har många år i branschen besitter de 

också en bred kompetens, men satsar fortfarande på att utvecklas med hjälp av att integrera 

nyutbildade och erfarna inom företaget. De har en stark tro på framtiden och vill utvecklas 

inom alla arbetsområden. Deras kunder finns inom privata näringslivet, offentliga sektorn och 

privatpersoner. Några av ledorden inom företaget är kvalitet och miljö.
61

 

Sedan 2009, när VD:n anställdes, har arbetet med att få en bättre struktur och en större 

kontroll över verksamheten fortskridit. Den administrativa biten i företaget var innan dess 

mycket eftersatt och behovet av en strukturerad verksamhet var stort. Företagets VD har en 

gedigen bakgrund inom elbranschen men har lärt sig sitt ekonomiska kunnande utifrån vad 

som krävdes för tillfället. Då han ej är skolad ekonom saknar han djupare förståelse för hur 

nyckeltalen kan påverkas av de olika posterna i årsredovisningen. Företaget har valt att 

behålla den löpande bokföringen internt men årsbokslut handhas av en redovisningsbyrå.  
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4.2.1 Marknaden 

Den svenska ekonomin visade en återhämtning under åren 2010-2011 men uppgången 

förväntas plana ut under 2012. Enligt mätningar som konjunkturinstitutet presenterar ligger 

BNP- tillväxten för 2012 på 0,4 % men under 2013 förväntas tillväxten uppnå 2,5 %.
62

 Enligt 

EIO:s VD är elinstallationsbranschen fortfarande långt ifrån 2008 i volym och han tror inte att 

branschen är tillbaka på samman nivå förrän 2014 om inget oförutsett händer.
63

  

 Figur 3
64 

 

4.3 Nyckeltalsanalys 

Under intervjun berättade VD:n att siffrorna för 2008 års bokslut är missvisande då 

semesterlöneskulderna sedan 2006 ej bokförts som skuld. I nyckeltalen syns stora skillnader 

mellan 2008 och de övriga åren. Det är svårt att fastställa hur stor påverkan 

semesterlöneskulden har haft på bokslutet, men VD:n anser att den är av omfattande 

betydelse. För att påvisa hur stora skillnader felaktig bokföring kan medföra visas ändå 2008 

års siffror i följande diagram, dock kommer inga vidare kommentarer att göras. I 

branschstatistiken finns det endast statistik för år 2009 och framåt att tillgå, därav saknas 

jämförelse från branschen till 2008 års värden. Vissa nyckeltal saknar helt jämförelse med 

branschen då dessa ej fanns redovisade i EIO:s branschstatistik. Det induktiva angreppssättet 

innebär att empirin kopplas till teorin, vilket medförde att en ny fråga väcktes under arbetet 
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med teorin. Hur redovisar företaget sina pågående arbeten? I teorin fastslås det att 

redovisningen av denna post har stor betydelse för resultatet. En kompletterande fråga ställdes 

därför till företagets VD. Det visade sig att denna post ej påverkar företagets bokslut, eftersom 

fakturering på större projekt sker löpande.  

4.3.1 Nyckeltal för rörelsekapital 

För att finansiera tidsförskjutningen av sin affärsverksamhet behöver företagen rörelsekapital.  

Definitionen av ett företags rörelsekapital är: 

+ likvida medel 

+ kundfordringar 

+ övriga kortfristiga fordringar 

= omsättningstillgångar I 

+ varulager, pågående arbete 

= omsättningstillgångar II 

- leverantörsskulder 

- övriga kortfristiga skulder 

= rörelsekapital 

Likvida medel består av företagets kontanter och ofta även företagets outnyttjade del av 

checkkredit. Likviditeten är ett måste, både gällande nödvändighet och gällande möjlighet. 

Nödvändigheten innebär att företaget löpande måste kunna betala hyror, löner, inköp mm. Det 

kan också vara bra för företagen att ha en likvidreserv då förväntade inbetalningar av olika 

anledningar blir försenade. Möjligheten innebär att företaget kan utnyttja erbjudanden och 

kassarabatter för att öka lönsamheten. Likviditetsreserven kan också bidra till ökad lönsamhet 

genom förräntning, därav är det viktigt att placera reserven så den maximerar ränteintäkten 

samtidigt som den skall vara fri så den kan lösa nödvändiga betalningsbehov. Likvida medel i 

relation till omsättningen räknas ofta som nyckeltal dels för att bevaka hur den ökade 

omsättningen skapar likviditet men också för att användas i budgeten.
65

  

Kundfordringar uppstår i samband med att företaget säljer sina produkter eller tjänster på 

kredit. Hur mycket man säljer, vilket pris och kreditvillkoren är de tre faktorerna som 

påverkar denna post. Kundfordringarna delas ofta in i olika grupper vid analys, åldersfördelad 

gruppering, relativa omsättningskvoter och relativa kapitalkvoter. Åldersfördelad gruppering 
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innebär att kundfordringarna delas in i olika tidsintervall, exempelvis 0-15 dagar, 16-30 dagar 

osv. Denna typ av nyckeltal beskriver företagets likviditetsläge och riskprofil, där risken 

avspeglas i hur stor del av kundfordringarna som är förfallna men ej betalda. Den relativa 

omsättningskvoten visar hur stor del av omsättningen som binds i kundfordringar. Detta är ett 

viktigt nyckeltal för att mäta företagets effektivitet i kundkapitalhanteringen. Vid optimal 

hantering av detta nyckeltal skulle det vara lika stort som företagets erbjudna kredittid. De 

relativa kapitalkvoterna har samma användningsområde som den relativa omsättningskvoten 

och används ofta som komplement till dessa.
66

 

Övriga kortfristiga fordringar kan utgöras av allt från omperiodisering av intäkter till 

tillfälliga lån till anställda. Övriga kortfristiga fordringar bör delas upp i direkt och indirekt 

rörelsekapital för att en analys skall vara möjlig. Med direkt rörelsekapital menas det totala 

kapitalet minskat med indirekt rörelsekapital. Kundfordringar och varulager räknas som direkt 

rörelsekapital. Indirekt rörelsekapital åsyftar kapitalbehov som inte uppstår vid drift, t.ex. 

kortfristiga lån till anställda och amortering av långfristiga lån. Detta tal jämförs vanligtvis 

med omsättningen och kan påvisa stora variationer på grund av dess oförenliga uppbyggnad. 

Detta nyckeltal analyseras vanligtvis inte så ofta då dess betydelse är av mindre vikt, dock kan 

det vara bra att bestämma en kritisk nivå, för att analysera om denna överträds.
67

 

Varulagret är efter kundfordringarna ofta den största rörelsekapitalposten. Det finns enligt 

Carlsson flera studier som tyder på att det finns mycket pengar att vinna genom en ökad 

lagereffektivitet. Det är inte bara att det att pengar ligger bundet i lagret utan ett stort 

lagervärde medför också en risk genom inkuransproblem och nedskrivningar. Varulagrets 

utveckling sätts ofta i relation till omsättningen lika som kundfordringarna. Det är viktigt att 

förstå att det automatiska sambandet mellan kundfordringar och omsättning inte existerar vid 

relationen mellan varulager och omsättning. Vid bedömning måste istället servicegraden 

beaktas. Att binda så lite kapital som möjligt i varulager och maximera kundservice i form av 

leveranskapacitet, produktgaranti mm, bör vara en grundregel för alla företag. Med pågående 

arbeten menas en viss typ av varulager som är under bearbetning, vilket spelar en stor roll i 

nyckeltalsanalysen. För ett tjänsteproducerande företag innebär det att det är lagrad tid” som 

skall värderas, vilket innebär att även hur olika personaltyper utnyttjas i projekten spelar in i 

värdet.
68

 

                                                 

66
 Carlsson M, (2009) Att arbeta med företagsanalys  

67
 Ibid 

68
 Ibid 



28 

 

Leverantörsskulderna blir resultatet av att företaget köper in sina varor eller tjänster på kredit. 

Denna kredit innebär att leverantörerna ofta är företagets främsta finansiärer, vilket gör denna 

post till en av de viktigaste. Det handlar i stort sett om att köpa insatsmaterial och varor till ett 

så lågt pris som möjligt. Relativa kostnadskvoter och erhållna kredittider är de vanligaste 

talen som används vid en analys av leverantörsskulderna. Den förstnämnda kvoten anger hur 

stor del av materialkostnaden som finansierats av företagets leverantörer. Om den kvoten 

sjunker bör det analyseras noga, då detta innebär högre grad av extern finansiering vilket i sin 

tur leder till sänkt lönsamhet genom ökade räntekostnader. Det kan dock finnas en orsak till 

detta, utnyttjande av eventuella kassarabatter som företagen erbjuds vid kontantbetalning. 

Ökande kvoter kan tyda på likviditetsproblem och bör också analyseras. En ökning av 

erhållna kredittider kan vara en varningssignal på likviditetsproblem, då det vanligtvis inte är 

den beviljade kredittiden som är förlängd utan att det är den faktiska kredittiden som släpar.
69

 

Övriga kortfristiga skulder kan bestå av en hel del olika delposter allt från omperiodisering av 

intäkter och kostnader till förskottsbetalningar från kunder. Även här är det viktigt med 

indelningen av direkt och indirekt rörelsekapital. Då sammansättningen av detta tal varierar 

kan också stora avvikelser uppvisas, och liksom många andra tidigare nämnda tal är det även 

här relationen till omsättningen som beaktas.  

Den totala verksamheten, strategin och marknadspositionen måste tas i beaktning när det 

handlar om att granska företagets rörelsekapitalbindning, utan vetskap om dessa faktorer kan 

inte en rättvis bedömning av nyckeltalen ske. Det går visserligen att dra några generella 

slutsatser av talen baserat på deras utvecklingstrend. Höga värden eftersträvas på likvida 

medel då detta visar på en hög ”cash-flow” och en god handlingsberedskap, i övriga fall 

eftersträvas så låga värden som möjligt. Höga värden på kundfordringar kan vara en 

indikering på dåliga eller långsamma rutiner gällande fakturering och kreditbevakning. Detta 

leder till minskad lönsamhet genom ränteförluster på bundet kapital och riskerna för 

kundförluster ökar. Ökade värden på varulager kan vara ett tecken på minskad försäljning 

eller för stora lager av insatsmaterial, vilket leder till minskad lönsamhet dels genom 

ränteförluster men också genom inkuransrisk. Höga värden på de kortfristiga skulderna och 

varulagret kan tyda på likviditetsproblem. Rörelseresultatet i relation med omsättningen 

omvandlat i procent är ofta ganska stabilt över tiden och därför bör detta nyckeltal användas 

som en grov uppskattning.
70

 

                                                 

69
 Carlsson M, (2009) Att arbeta med företagsanalys 

70
 Ibid 



29 

 

2008
2009

2010
2011

Företaget

Branschen-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Företaget 4,20% -2,40% -0,60% 0,80%

Branschen 3,60% 3,20% 4,05%

2008 2009 2010 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2009 sjönk företagets omsättning med nästan fyra miljoner samtidigt som 

personalkostnaden, som är företagets största kostnad, var nästintill konstant. Detta innebar att 

rörelsemarginalen minskade med nästan 7 procentenheter mellan 2008 och 2009. Tyvärr finns 

inga siffror från branschen att jämföra denna period med, men från 2009 till 2010 upplevde 

både branschen och företaget en minskning av nettoomsättningen vilket tyder på en 

konjunkturnedgång. Under 2010 fortsatte företagets omsättning att minska men nu justerades 

även personalkostnaderna med motsvarande belopp, vilket hjälpte upp rörelsemarginalen. 

2011 vände konjunkturen för företag och bransch, företaget ökade omsättningen med 3 

miljoner samtidigt som kostnaderna ökade men inte i samma utsträckning, vilket gav en 

positiv effekt på rörelsemarginalen.  

4.3.2 Nyckeltal för finansiell balans 

Den finansiella balansen visar hur företaget har finansierat sin verksamhet. Har företagets 

tillgångar betalats med eget kapital, eller med olika typer av lån? Om företaget betalt 

tillgångarna med medel ur eget kapital är det mindre känsligt för räntekostnader och 

amorteringar. Oftast är dock tillgången på eget kapital mer begränsad än tillgången på lånat 

kapital, samtidigt som det egna kapitalet alltid är dyrare genom dubbelbeskattningen av 

utdelningen jämfört mot avdragen för räntekostnader. Det kan således vara till fördel för 

företaget att arbeta med båda formerna av kapital, för att uppnå en sorts ”balans”.
71
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Kassalikviditet är ett mått på hur bra företaget kan betala av sina kortfristiga skulder. Om 

kvoten är på 100 % eller mer betyder det att företaget har tillgångar som direkt kan omsättas 

för att betala av de kortfristiga skulderna. Är kassalikviditeten lägre än 100 % behöver 

företaget antingen ta ett långsiktigt lån eller sälja ut anläggningstillgångar och fasta 

produktionsresurser om de kortsiktiga skulderna skulle förfalla till betalning. Vilket alternativ 

som företaget än väljer leder båda till att företaget försvagas.
72

 

Kassalikviditet =  Omsättningstillgångar - Varulager 

Kortfristiga skulder 

 

Företagets kassalikviditet är oförändrad de senaste tre åren. Kassalikviditeten är högre än 100 

% vilket visar att företaget kan betala alla sina kortfristiga skulder med hjälp av sina likvida 

medel, kundfordringar eller övriga kortfristiga fordringar. Företagets kassalikviditet ligger 

över brytpunkten, 100 %, och kan anses ha en tillfredställande betalningsberedskap även om 

de ej uppnår branschens genomsnitt. Likviditeten bör stanna i företaget och ej placeras externt 

för att undvika risken för eventuell framtida insolvens.  

Balanslikviditet bör enligt Carlsson bedömas parallellt med kassalikviditeten eftersom det 

enda som skiljer de båda nyckeltalen åt är varulagret. Genom att jämföra nyckeltalen med 

varandra säger det en del om företagets effektivitet i lagerhanteringen. Om skillnaden är stor 

talen emellan tyder det på att mycket kapital binds i lager vilket leder till ränteförluster och till 

förhöjd risk för inkurans.
73
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Balanslikviditet = 
Omsättningstillgångar 

Kortfristiga skulder 

 

Balanslikviditeten har de tre senaste åren bibehållit en jämn nivå. Under de två sista åren har 

summan av de totala omsättningstillgångarna varit i det närmaste oförändrade, och den lilla 

ökningen i balanslikviditeten beror på att de kortfristiga skulderna minskat något.  

Soliditet är ett av företagens vanligaste finansiella nyckeltal. Soliditeten visar hur beroende 

företaget är av externa finansiärer. Ju mer av kapitalet som är finansierat utifrån desto 

känsligare blir företaget för höjda räntor och krav på amortering. Lite slarvigt uttryckt brukar 

soliditeten definieras som kvoten av Eget kapital delat på Totalt kapital.
74

 För att göra 

jämförelser mellan företag är det dock viktigt att kontrollera vilka poster som ingår i Eget 

kapital. En del företag räknar på justerat eget kapital medan andra räknar på det Totala egna 

kapitalet inklusive de totala obeskattade reserverna.
75

 En annan beskrivning av soliditet är 

“förmågan att motstå förluster”. Detta eftersom förluster ska täckas av det egna kapitalet. Har 

företaget låg soliditet kan även små förluster vara förödande för företaget eftersom det egna 

kapitalet snabbt förbrukas i sådana lägen. Enligt Carlsson kan soliditeten, när den räknas på 

det totala egna kapitalet, vara ett mått på hur uthålligt företaget är vid förlustsituationer 

eftersom företaget då kan utnyttja de reserverna utan efterföljande konsekvenser för skatt. 

Soliditet I =  
Justerat Eget kapital  

Totalt kapital 
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Soliditet II =  
Totalt Eget Kapital 

Totalt Kapital 

 

 

Vid framräkningen av soliditeten användes företagets justerade egna kapital, det vill säga 

summa eget kapital plus den beskattade delen av obeskattade reserver. Företagets soliditet 

ligger relativt oförändrad men visar på en liten uppgång det senaste bokslutet. Posterna bakom 

soliditeten påvisar större skillnader än vad som framgår av nyckeltalet. Mellan boksluten 2009 

och 2010 har skulderna sjunkit med 1 miljon samtidigt som det egna kapitalet sjunkit drygt 

200 000, vilket resulterar i en oförändrad soliditet. Uppgången som nyckeltalet visar 2011 

beror på en ökning av eget kapital med 13,8 % samtidigt som skulderna har sjunkit med 2,3 

%. Företagets värden ligger emellertid under branschgenomsnittet och soliditeten är något 

som företaget bör arbeta vidare på för att förhindra eventuella likviditetsproblem i framtiden. 
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4.3.3 Nyckeltal för kapitalomlopp 

Många företag är antingen beroende av lånat kapital för att finansiera sin verksamhet, eller 

väljer att låta en viss del av finansieringen utgöras av lånat kapital. Då lånen kostar i form av 

ränta medför detta att företagets överskott sätter gränser för hur stor kapitalvolym det är 

rimligt och lönsamt att använda.  För att minimera kostnaderna för kapitalet är det viktigt att 

kapitalet används så effektivt som möjligt. Det kan exempelvis vara genom att minimera 

lagerhållningen så att nytt material köps in först när det verkligen behövs. Andra sätt att öka 

företagets kapitalomlopp är att minska kundkredittider, eller öka leverantörskrediterna.   

Lämnad kredittid visar hur många dagar det är i genomsnitt mellan fakturerings- och 

betalningstillfället. Vid analyser av nyckeltalet bör det jämföras med de betalningsvillkor man 

har och vilka kredittider som konkurrerande företag lämnar. En hög kredittid är inte bra för 

företagets likviditet och det ökar risken för kundförluster. Kredittiden kan påverkas av 

företagets fakturerings- och kravrutiner samt betalningsvillkor i avtal.
76

 

Lämnad kredittid = 
Kundfordringar x 360 

Omsättning, inkl moms 

Erhållen kredittid ger enligt Carlsson en kapitalvolym som företaget kan arbeta med genom 

”fri finansiering”.
77

 Leverantörskrediterna ger företaget möjlighet att investera och förränta 

kapitalet under kredittiden innan faturan faller till betalning. 

Erhållen kredittid = 
Leverantörsskulder x 360 

Inköp, inkl moms 
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Den lämnade kredittiden har en positiv trend men den är fortfarande relativt hög. Den 

negativa effekten av en hög lämnad kredittid motverkas emellertid av att företaget har 

förhandlat till sig en hög erhållen kredittid. Företagets kunder utgörs till en stor del av företag, 

vilka är måna om att erhålla så lång kredittid som möjligt. Kundfordringarnas andel av 

omsättningen minskar vilket tyder på snabbare inbetalning från kunder och/eller bättre interna 

rutiner för fakturering och kreditbevakning. Det optimala är att finna en balans mellan 

erhållen och lämnad kredittid. Det finns relativt stora resurser att ta till vara på genom 

minskning av lämnad kredittid. Om företaget minskar sin lämnade kredittid med en dag skulle 

det frigöra 114 316 kr till andra investeringar. En fortsatt positiv utveckling kommer att 

förbättra likviditeten och lönsamheten.  

Omsättning per anställd är ett vanligt förekommande nyckeltal i tjänsteföretag. Speciellt för 

tjänsteföretag är att tillgångarna ofta är små i förhållande till omsättningen. Detta eftersom 

personalen inte kan räknas som en tillgång i redovisningen då inte kontrollkriteriet är 

uppfyllt.
78

  Enligt Carlsson är det viktigt vid beräkningen av omsättning per anställd att inte 

räkna med personer som inte deltar aktivt i utvecklingen av omsättningen för att inte få 

missvisande siffror. Det kan till exempel vara personal i den högre ledningen eller att det 

finns dolda lönefördelningar inom familjen i fåmansbolag som leds av ägarna. 

Omsättning per anställd =  
Nettoomsättning 

Antal anställda 
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I nyckeltalet omsättning per anställd ligger företaget nästan i linje med branschen. 2009 års 

höga omsättning motverkas i nyckeltalet av den stora personalstyrkan. Under 2010 sjönk 

företagets nettoomsättning med 6,3 miljoner vilket inte syns i nyckeltalet då företaget 

samtidigt genomförde nedskärningar i personalstyrkan. 2011 ökade företagets 

nettoomsättning med nästan 3 miljoner samtidigt som omsättning per anställd sjönk med 

31 775 kr. Minskningen av nyckeltalet beror på att personalstyrkan utökades med fyra 

personer. Ökning av nettoomsättning indikerar en positiv utveckling av efterfrågan från 

företagets kunder.  

4.3.4 Nyckeltal för lönsamhet 

Nyckeltalen för lönsamhet visar hur effektivt företagets resurser har använts för att skapa 

överskott i verksamheten. Då lönsamhet är ett relativt mått, som till viss del samvarierar med 

hur stor input eller kapitalbas som finns, är lönsamhetsmåtten lämpliga att använda som 

budgetmål. Lönsamheten är också utslagsgivande för tillståndet på alla andra 

nyckeltalskategorier, genom att den skapar rörelsekapital och likviditet samt leder fram till 

den finansiella balans och effektivitet i kapitalomsättningen som företaget har. Det är därför 

viktigt att jämföra nyckeltalen för finansiell balans och nyckeltalen för kapitalomlopp med 

nyckeltalen för lönsamhet vid den totala företagsanalysen. 
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Vinstmarginalen visar sambandet mellan omsättning och resultat. Då vinstmarginalen bygger 

på resultatet före räntekostnaderna tar nyckeltalet hänsyn till samtliga kostnader utom 

räntekostnaderna.
79

 Detta innebär att det är irrelevant hur företaget finansierat sin verksamhet 

vid beräkningen av vinstmarginalen. Hur väl företaget lyckats med sin finansiering är 

ointressant och de finansiella kostnaderna räknas alltså inte med. Detta innebär att 

vinstmarginalen, som nyckeltal, är mest användbart i en analys över en hel marknad eller i en 

konkurrentanalys. Med hjälp av vinstmarginalen kan de totala affärsmarginalerna bedömas 

utan hänsyn till om företaget är hårt skuldsatt eller inte. 

Vinstmarginalen =  
Resultat efter avskrivningar + Finansiella intäkter 

Omsättning 

 

 

Rörelseresultatet för 2009 och 2010 var negativt och företaget hade låga ränteintäkter vilket 

även resulterade i en negativ vinstmarginal. Bokslutet 2011 visade på ett positiv 

rörelseresultat samt ökade ränteintäkter vilket återspeglar sig i årets vinstmarginal. Även här 

kan ett samband mellan konjunkturskurvan
80

 och nyckeltalet konstateras.  

För att visa lönsamheten genom relationen mellan kapitalet och resultatet används traditionellt 

flera olika nyckeltal. Det är exempelvis räntabilitet på totalt kapital, på eget kapital och på 

arbetande kapital. Dessa nyckeltal visar alla hur effektivt resurserna har använts för att skapa 
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Arbetskraftskostnad per anställd =  
Personalkostnad 

Antal anställda 

 

vinst. För tjänsteproducerande företag är dessa lönsamhetsmått inte så väl lämpade eftersom 

kapitalbindningen i dessa företag ofta är låg i förhållande till resultatet. Här är istället 

personalen den största tillgången, men den syns ju inte i balansräkningen. För att göra en 

analys av tjänsteföretag får man istället koncentrera sig på de nyckeltal som resultaträkningen 

kan ge.
81

 

Förutom omsättning per anställd som vi tidigare nämnt är följande nyckeltal särskilt 

användbara vid analyser av tjänsteföretag: 

 Arbetskraftskostnad per anställd 

 Rörelse- nettoresultat per anställd 

 Debiteringsgrad, totalt och per anställd 

 Sjukfrånvaro 

 Personalomsättning
82

 

 

 

 

Den totala arbetskraftskostnaden har under åren varierat från 24 miljoner under 2009 till 18 

respektive 19 miljoner under 2010 och 2011. Under åren har antalet anställda varierat från 51 

personer under 2009 till 37 personer 2010 och 41 personer 2011. Trots att 2010 hade lägst 

total arbetskraftskostnad samt lägst antal anställda är arbetskraftkostnaden per anställd den 
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högsta av de tre åren. Detta beror på två saker; nedskärningen av personal samt de felaktigt 

bokförda semesterlöneskulderna. Nedskärningen av personal innebar att inarbetad semester 

betalades ut tillsammans med slutlönen vilket tillsammans med korrigeringen av 

semesterlöneskulderna under året belastar posten personalkostnader. 

 

 

 

 

Efter två år med sviktande resultat visar företaget vinst i 2011 års bokslut. Under 2010 

reducerade företaget sin personalstyrka  med 27,5 %, vilket innebar 14 heltidstjänster. Vid 

jämförelse med konjunkturkurvan i figur 3 syns det tydligt att företaget har påverkats av den 

allmänna konjunkturnedgång som var under 2009 och 2010. När konjunkturen vände under 

2011 gick det även bättre för företaget som nyanställde/återanställde fyra personer. 

Nettoresultat per anställd = 
Nettoresultat 

Antal anställda 
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4.4 Fyrkantsmodellen 

I detta avsnitt kommer företagets bokslut från 2008-2011 att presenteras i grafisk form. Här 

kopplas företagets balans- och resultaträkningar till den tidigare presenterade 

fyrkantsmodellen. I modellerna utgörs de vertikala sidorna av siffrorna från balansräkningen 

och de horisontella sidorna kommer från resultaträkningen. Skalan på modellerna är 1:3, där 1 

cm motsvarar 3 miljoner. 

Bokslut 2008:  

Balansomslutning: 11 329 744 kr 

Nettoomsättning: 48 375 424 kr 

Kostnader: 46 316 381 kr 

Rörelseresultat: 2 059 043 kr 

 

 

 

 

 

 

I modellen syns det tydligt att företaget gjort en vinst under 2008 då intäkterna överstiger 

kostnaderna. Det syns även att anläggningstillgångarna är små i förhållande till 

omsättningstillgångarna, vilket är karaktäristiskt då det handlar om ett tjänsteföretag. 

Bokslut 2009:  

Balansomslutning: 10 394 794 kr 

Nettoomsättning: 44 560 826kr 

Kostnader: 45 650 113 kr 

Rörelseresultat: -1 089 287 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget gör här ett förlustår och denna visar sig i modellens tak. Det egna kapitalet och de 

obeskattade reserverna har minskat i jämförelse med föregående år vilket betyder att företaget 

nyttjat dessa för att mildra förlusten. Den uppkomna förlusten kan bottna i företagets 

minskade omsättning. Den minskade omsättningen illustreras av att de horisontella linjerna 

förkortats.  
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Bokslut 2010:  

Balansomslutning: 9 187 586 kr 

Nettoomsättning: 38 268 654 kr 

Kostnader: 38 564 320 kr 

Rörelseresultat: -234 667 kr 

 

 

 

 

 

 

 

Detta år visar företaget ett litet negativt resultat som illustreras i modellens övre högra hörn. 

Ur modellen kan det även utläsas att de långfristiga skulderna har amorterats bort och att 

nettoomsättningen har minskat ytterligare. 

Bokslut 2011:  

Balansomslutning: 8 617 497 kr 

Nettoomsättning: 41 103 048 kr 

Kostnader: 40 823 368 kr 

Rörelseresultat: 328 904 kr 

 

 

 

 

 

 

Vid bokslutet 2011 uppvisar företaget en positiv utveckling då nettoomsättning ökat och 

resultatet visar en liten vinst.  
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4.3.1 Analys av Fyrkantsmodellen 

 

 

 

 

 

 

Här syns det tydligt att företaget krympt under åren 2008-2010 både i balansomslutningen och 

resultatmässigt. Företagets krympande trend har vänt till bokslutet 2011. När företag 

upptäcker indikeringar om minskad nettoomsättning är det viktigt att försöka reducera 

kostnader för att motverka en eventuell framtida förlust. Det är därför viktigt att löpande följa 

upp intäkter och se över kostnader. I intervjun med företagets VD förklarar han att en av 

anledningarna till att 2008 och 2009 års bokslut visar så bra resultat är felaktigt bokförda 

skatte- och semesterlöneskulder. Dessa korrigerades under 2010 vilket i sin tur påverkade det 

bokslutet negativt. Sett ur branschens perspektiv var också 2010 ett dåligt år, men 

korrigeringarna ger året ytterligare skjuts neråt i bokslutet. I 2011 års bokslut visar företaget 

återigen ett positivt resultat med en liten vinst markerad i nedre högra hörnet.  

Modellen visar att företaget har haft ytterst små justeringar av andelarna anläggningstillgångar 

och omsättningstillgångar. Under 2010 löstes företagets långsiktiga skuld och företaget 

finansieras sedan dess endast av eget kapital, obeskattade reserver samt kortfristiga skulder.  
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5. Analys och Slutsats 

I detta kapitel vävs teori och empiri samman med egna tankar och reflektioner. Här påvisas 

att olika nyckeltal påverkas av samma faktorer vilket medför att de till viss del samvarierar. 

 

Då företaget inte tidigare har arbetat med nyckeltal har de inte heller bestämt några 

gränsvärden för vad som är tillfredsställande nivåer. Gränsvärdena kan fastställas av egna 

målsättningar eller via konkurrentanalyser. En trendanalys som bygger på nyckeltalens 

utveckling under en serie av år har påbörjats, emellertid är fyra år en för kort period för att dra 

några generella slutsatser kring nyckeltalens gränsvärden. 

Empirin påvisar att företaget genomgått en svacka under några år men trenden verkar nu vänt 

och företagets siffror siar om en positiv framtid. Även marknadens konjunkturkurva visar en 

positiv tillväxt och företaget förväntas följa konjunkturens utveckling såsom tidigare. Då 

företaget är konjunkturkänsligt är det viktigt med en säkerhetsbuffert av likvida medel vid en 

eventuell framtida lågkonjunktur. Omsättningen är det vanligaste, och ofta det viktigaste 

området för analysen av tillväxt. Företagets nettoomsättning har det senaste året ökat med 7,4 

% samtidigt som branschen i regionen har backat 0,4 %. Detta innebär att företaget har ökat 

sina marknadsandelar.  

Det finns i företaget en framtida vision om att expandera verksamheten, men först vill de få en 

stabilitet och kontroll på den verksamhet som finns idag. Är företaget redo för expansion 

redan idag, eller behöver företaget arbeta vidare med implementering av administrativa 

verktyg? I intervjun berättade VD:n att företaget tecknat serviceavtal med hemkommunen 

samt en grannkommun. Detta kommer antagligen att leda till ytterliggare ökad omsättning de 

närmaste åren. Trots ökad nettoomsättning visar företaget i dagsläget en dålig lönsamhet, då 

vinstmarginalen endast är 0,86 %. Lönsamheten kan i första hand ökas genom åtgärder i 

resultaträkningen, det vill säga genom högre pris, ökad volym eller olika kostnadsbesparingar. 

I ett tjänsteföretag är det naturligt att personalkostnader är det största posten, vilket det även 

är i detta företag. För att inte riskera att minska rörelsemarginalen bör personalkostnaden vara 

elastisk och följa omsättningen. Detta innebär att företagsledningen bör vara uppmärksam på 

tendenser till vikande efterfrågan för att undvika att avlöna ej sysselsatt personal.  
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I balansräkningen kan det utläsas att det egna kapitalet växer snabbare än totala tillgångar. 

Detta indikerar på en ökad självfinansiering av kapitalbehovet. Att det egna kapitalet växer 

påverkar inte bara lönsamheten positivt utan även soliditeten och likviditeten. En hög soliditet 

innebär att företaget är stabilt och påverkan av ränteförändringar är mindre kännbar. Under 

det sista året har företagets soliditet höjts men den behöver stärkas ytterligare för att uppnå en 

mer tillfredsställd nivå. Företaget har planer på att alla arbetsbilar skall leasas, för att ej binda 

eget kapital och vara mer flexibla utifrån efterfrågan på arbete. Den åtgärden kommer att 

påverka soliditeten positivt. 

Trots att konjunkturinstitutet siar om en uppåtgående BNP för Sverige vet ingen med säkerhet 

vad som händer i framtiden. Företaget har inte de resurser som krävs för att själva analysera 

marknadsläget och får därmed förlita sig på de rapporter som experter tagit fram. Utifrån de 

tendenser som nyckeltalen samt konjunkturrapporten visar ser företagets framtid ljus ut. Det 

företaget behöver tänka på är att se över sina kostnader, stärka upp den administrativa sidan 

ytterligare samt att bygga upp en likvid buffert inför framtida expansion. För att skapa större 

inblick i verksamheten bör de administrativa systemen byggas ut så data enkelt kan 

framställas för specifika nyckeltal i tjänsteföretag. Bland annat finns ett behov av ett 

löneadministrativt system där frånvaroorsaker och dylikt bör registreras och följas upp. 

Implementering av nyckeltal och dess användningsområden bör prioriteras för att säkerställa 

företagets ekonomiska framtid. Dessa nyckeltal kan även tjäna som måltal för att utveckla och 

underlätta verksamhetsstyrningen. 
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5.1 Egna reflektioner 

Det kan inte bevisas hur stor inverkan de felbokförda semesterlöneskulderna har på 

framräknade nyckeltal men effekten dröjer sig kvar och påverkar de följande årens nyckeltal. 

Därmed kan inte nyckeltalens resultat representera året med 100 % tillförlitlighet. Då vi 

endast har haft tillgång till företagets årsredovisning har vi ej haft underlaget för att justera de 

poster som påverkar nyckeltalen. 

Då underlaget för nyckeltalen kommer från årsredovisningar som är granskade av en godkänd 

revisor anser vi att objektiviteten i underlaget är hög. Den enda riskfaktor för subjektivitet är 

vid intervjun med företagets VD där han genom den ostrukturerade intervjumetoden gavs 

möjlighet att styra samtalet till, för honom, bekväma områden. Vi anser att intervjumetoden 

trots detta var den mest lämpade då arbetet befann sig i en undersökande fas. I empiridelen 

nämner vi några speciella nyckeltal för tjänsteföretag som hade varit intressanta att analysera. 

Tyvärr fanns inte material tillgängligt för att detta skulle vara möjligt. Vi anser att detta hade 

tillfört arbetet ytterligare en dimension av företagets nutidsläge. För att undersöka om 

företaget riskerar framtida insolvens hade Altmans Z-modell varit tillämpbar. Tyvärr var det 

även här omöjligt att få fram de nyckeltal som utgör det underlag som krävs för beräkning 

enligt modellen. 

5.2 Förslag på fortsättning 

Tidigt i arbetet fanns en vision om att utarbeta en mer omfattande framtidsanalys med en 

analys av den lokala marknaden. En utökad studie innehållandes en SWOT-analys och en 

marknadsplan hade varit intressant att genomföra. Något som vi reagerat på är att företaget 

inte marknadsför sig. Vid närmare eftertanke konstaterar vi att branschen som helhet ligger 

efter när det gäller marknadsföring. Är det något som kan underlätta vid företagets 

expansion? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 2011 2010 2009 2008 

Soliditet: 23 % 20 % 20 % 36 % 

 24 % 21 % 21 % 39 % 

Avkastning på totalt kapital 4 % -2 % -10 % 18 % 

     

Kassalikviditet 113 % 112 % 111 % 144 % 

Balanslikviditet 122 % 119 % 120 % 152 % 

     

Lämnad Kredittid 40 48 45 36 

Erhållen Kredittid 36 26 37 20 

     

Oms. per anställd 1 002 513 1 034 288 873 742 912 744 

     

Vinstmarginal 0,86 % -0,59% -2,43% 4,28 % 

     

Arbetskraftskostnad / anställd 470 635 487 446 353 637 459 729 

Nettoresultat / anställd 5 721 -6 040 12 20 839 

Debiteringsgrad, totalt     

Debiteringsgrad / anställd     

Sjukfrånvaro     

Personalomsättning     
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Bilaga 2 

Transkribering av intervju 

Det missvisande resultat som visas i årsbokslutet 2008 beror på att det fanns upparbetade 

semesterlöner som ej bokförts som skuld. Idag bokförs de inarbetade semesterdagarna varje 

månad för att ge ett mer rättvisande resultat. I och med detta blir det heller inte samma 

fluktuation, utan ger en jämnare kurva eftersom inarbetade dagar tas ut.  

Den största förändringen skedde i mars 2009 då Anders trädde in i företaget och tog hand om 

ekonomin. Företaget låg vid den tiden med stort minus, ekonomiskt sett. Han gick då igenom 

bokföringen år för år och upptäckte då den stora posten med semesterlöneskulder som låg och 

släpade sedan 2006. Sedan han börjat har den administrativa biten stärkts upp, bland annat i 

och med att leverantörerna kontrolleras. 

Företaget har tagit flera marknadsandelar genom att ändra sitt kundsegment, genom att gå från 

ett resande företag i högspänningsbranschen till ett entreprenadföretag på hemmaplan. Denna 

förändring har inneburit en ökning av ”vanliga” installationselektriker från 8 till 30 personer, 

samtidigt som kraftsidan minskat från 40 högspänningselektriker ner till 6 personer. Det stora 

problemet i företaget har varit den administrativa sidan. Anders påpekar nu att företagets 

risker minskats genom implementering av verktyg som minimerar risken, exempelvis 

noggrannare kalkylering både före och efter arbetet. ”Vi har lagt om verksamheten till ett 

kundsegment som vi klarar av att behärska, förut har det varit för stort”.  

Han påstår att företaget tappat mycket genom att den administrativa delen varit eftersatt. De 

anställda har nu fått ett större ekonomiskt tänk och ser kostnaderna, viktigt att köpa in 

material till ”rätt” pris. Anders säger att det är bättre att fråga än att bara göra. ”Det är lätt att 

tappa 10-15% av vinsten inom denna bransch om man inte arbetar strukturerat. De värsta 

åren var 2009/2010, på något sätt klarade vi de svåra åren ganska bra medan andra hade det 

värre”.  

Anders gissar på att debiteringsgraden ligger mellan 85-88%. Han anser att täckningsbidraget 

(TB) är viktigt, men tyvärr ligger företagets TB/tim lågt vilket betyder att täckningsgraden 

inte är så hög. Anders påpekar att företaget numera arbetar aktivt med att minska lämnad 
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kredittid, de lämnar numera också till kronofogden efter påminnelser, något som de inte gjort 

tidigare.  

När vi tillsammans tittar på bokslutet 2008 förklarar han siffrorna som en störtloppsbacke 

utför. Vi funderar vad det är som ligger bakom den höga siffran i lämnad kredittid. Han 

påpekar att lämnade kredittid kan ha påverkats av att ”många elektriker var utlånade till 

andra större bolag, vilket innebar stora fakturor till få kunder som betalade på speciella 

villkor”. Nu utgörs 30 % av omsättningen av privatpersoner, vilket innebär en viss skillnad 

när det kommer till betalningstidpunkt och lämnad kredittid. ”De som är sämst på att betala 

är mindre företag”.  

Han påpekar att det negativa resultatet som redovisades i bokslutet 2009 inte varit detsamma 

om 2008 års bokföring varit korrekt. Den skatt som varit felbokförd i och med 

semesterlöneskulden sedan 2006 korrigerades vid bokslutet 2010 och en skatt på närmare 1,5 

miljoner betalades in. 

Anders nämner att vissa kunder ligger på 50 dagars kredit men de flesta ligger på 30 dagar, 

funderingen om att korta ned kredittiden för privatpersoner till 10-15 dagar finns. Han har 

också förhandlat fram en erhållen kredittid med vissa leverantörer på 60 dagar. Anders 

påpekar att de har betat av många kundfordringar som legat en längre tid genom att driva in 

skulder med hjälp av kronofogden. De har även skrivit av en del gamla kundfordringar som 

blivit konstaterade kundförluster.  

”Vi har skaffat oss verktygen för att sälja tjänsterna till rätt pris”. De har börjat konkurrera 

mer på hemmaplan och de har erhållit några större löpande avtal med Hudiksvalls kommun, 

Nordanstigs kommun och Fiberstaden. De har lyft sig administrativt men det innebär inte bara 

intäkter. Anders berättar att ägaren och hans tänk hur man driver ett företag skiljer sig åt. 

Bland annat tycker ägaren att det är bättre om företaget själva äger alla bilar medan Anders 

anser att det är mer fördelaktigt att leasa. Han påpekar gång på gång att de stora 

förändringarna som hänt sedan 2007 är omstruktureringen i den administrativa sektionen. 

Hans tankar ligger 3 år framåt, vilket tyder på ett långtidsperspektiv. 

Anders har en stark positiv tro på företaget och dess utveckling och berättar att företaget nu 

har delats in i mindre bitar för att ha bättre kontroll och struktur, vilket skall leda till ett 

lönsammare resultat. ”Visionen är att i framtiden anställa flera då vi uppnått önskad struktur 

och kontroll för att klara av en expansion”.  
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Bilaga 3 

Branschstatistik hämtad från EIO:s medlemssidor 

Företag med 26-99 anställda 

2009 

 

2010 
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