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Sammanfattning 
Detta arbete går ut på att undersöka om det är möjligt att förbättra strategisk och 
taktisk styrning genom systemstöd som använder datalager och möjliggör analys av 
nyckeltal och simulering i du Pont scheman. Systemet skall presentera BAS-nyckeltal 
grafiskt och i du Pont scheman och skall möjliggöra avvikelseanalys i nyckeltal. Data 
skall extraheras från affärssystem periodiskt, t.ex. månadsvis, och tillsammans med 
alla BAS-nyckeltal lagras i ett datalager. Det skall också vara möjligt att lagra 
budgeterade nyckeltal. Syftet är att möjliggöra analyser av hur nyckeltal avviker från 
budgeterade och trendanalys av nyckeltal. Målgrupp för verktyget är ledningspersonal 
i små och medelstora företag. 
 
Nyckelord: Datalager, BAS-nyckeltal, du Pont schema, lönsamhetsanalys, 
avvikelseanalys, trendanalys, ekonomistyrning. 
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1. Inledning 
”Företag existerar för att uppfylla mål” (Ax m.fl. 2002, s. 35) och dessa mål är bl.a. 
verksamhetens lönsamhet. ”Lönsamheten utgör grunden för företagets överlevnad” 
(Ax m.fl. 2002, s. 48) och lönsamheten är det mål som de flesta av företagets 
intressenter är eniga om. 
 
Huvudämnet i detta arbete är lönsamhetsanalys och hur den kan stödjas med hjälp av 
datalager, du Pont schema och BAS nyckeltal.  
 
Affärssystem skaffar generellt enbart ett mycket begränsat antal nyckeltal och dessa 
nyckeltal faller inom det som kallas grundnyckeltal. Dessa nyckeltal är t.ex. 
avkastning på totalt kapital, soliditet. Nyckeltalen finns inte lagrade i databas utan 
beräknas varje gång de tas fram. Därför behöver ekonomipersonalen samla in data för 
hand och mata in i t.ex. excel fil som beräknar nyckeltalen. Detta tar mycket tid och 
eftersom dessa nyckeltal inte är lagrade i någon databas finns ingen möjlighet att 
analysera dem. 
 
Genom att periodiskt, t.ex. månadsvis extrahera, data från företagets affärssystem, 
beräkna alla BAS nyckeltal för varje period och lagra i datalager blir det möjligt att 
analysera trender i dessa nyckeltal. Möjligheten att lagra data om budget i datalagret 
för att kunna analysera hur nyckeltal avviker ifrån budget kan ge ledningen en 
indikation på om företaget håller på att uppnå sina mål.  
 
Detta arbete går ut på att undersöka om strategisk och taktisk styrning kan förbättras 
genom systemstöd som stödjer ledningen vid att lönsamhetsanalysera verksamheten. 
Detta kan leda till snabbare och bättre beslut. Underlaget för beslut bygger på data 
från datalager i form av nyckeltal, som presenteras grafiskt med hjälp av du Pont 
schema.  
 
För att utvärdera om strategisk och taktisk styrning förbättras via systemstöd utförs 
intervjuer med personer som har kompetens inom affärssystem generellt samt inom 
ledning och ekonomistyrning.  
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2. Bakgrund 
Rapporten handlar om att undersöka om den ekonomiska styrningsprocessen kan 
förbättras genom ett systemstöd. Systemet behöver stödja, förbättra och snabba upp 
den interna uppföljningsprocessen som utförs av företagets ledning för intern 
styrning. Med uppföljningsprocess menas den process som utförs för att kontrollera 
om företaget presterar som planerat och vidta åtgärder i samband med det. I 
uppföljningsprocessen används nyckeltal för att mäta prestation, i ekonomiska mått, 
och sedan jämföra dem med planerade nyckeltal. Systemet skall hämta data som 
kommer från resultat- och balansräkning, i ett datalager, beräkna nyckeltal, presentera 
resultatet i du Pont schema och lagra de beräknade nyckeltalen i datalager för senare 
analys. Genom systemet skall det vara möjligt att beräkna sig fram till hur de olika 
faktorerna i du Pont schemat skall vara för att uppfylla ett visst krav på nyckeltalen. 
Exempelvis om det krävs ett visst värde på t.ex. räntabilitet på eget kapital så skall 
verktyget simulera hur de olika faktorerna som utgör den nyckeltalen, skall ändras. 
Detta för att underlätta budgeteringsprocessen och därmed planeringsprocessen. 
 
Detta kapitel skall sätta de olika momenten inom ekonomisk styrning i sammanhang 
och på ett övergripande sätt visa vilka dessa moment är. Det skall också visas vad de 
syftar till, för att visa hur processen kan stödjas med system samt hur det kan förbättra 
och snabba upp uppföljningsprocessen. Kapitlet skall också beskriva vad ett datalager 
är, hur det används i allmänhet och hur det skall användas av detta verktyg. 
 

2.1 Ekonomistyrning och dess utgångspunkter och uppgifter 
“Företag existerar för att uppfylla mål” (Ax m.fl. 2002, s. 35). Vilket eller vilka de 
målen är finns det inget entydigt svar på. Diskussioner inom det företagsekonomiska 
ämnet påpekar att det finns ett flertal teorier om, och modeller av företagsmål. 
Exempelvis kan företag arbeta med mål som riktas mot bl.a. lönsamhet, anställda, 
miljö, kunder, leverantörer, närmiljö och samhället i stort. Lönsamhetsmålet är 
mycket betydelsefullt och är troligen det mål kring vilket det finns störst enighet 
bland företagets olika intressenter t.ex. ägare, anställda och långivare och på sikt är 
företaget beroende av en viss lönsamhet. ”Lönsamhet utgör grunden för företagets 
överlevnad” (Ax m.fl. 2002, s. 48). Det finns andra företagsmål som utgör oftare 
delmål t.ex. likviditet, soliditet, kapitalbindning och försäljning. Även om lönsamhet 
utgör huvudmål, kan företaget fokusera något delmål för att på långt sikt skapa 
tillfredställande lönsamhet (Ax m.fl. 2002). 
 
Hur skall företaget uppfylla sina mål? Med styrning avses ”en avsiktlig påverkan på 
en verksamhet och dess befattningshavare” (Ax m.fl. 2002, s. 66). Det inkluderar bl.a. 
att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa verksamheten. Alltså handlar 
styrning om att få företaget att sträva mot uppställda mål. Om de målen är av 
ekonomiskt slag kallas styrningen för ekonomistyrning (Ax m.fl. 2002). 
 
Figur 1 är en sammanfattande bild av ekonomistyrning enligt Ax m.fl. (2002). Det är 
nödvändigt att beskriva hur ekonomistyrning går till för att kunna förstå hur verktyget 
är tänkt stödja uppföljningsprocessen. 
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Figur 1. En sammanfattande figur av ekonomistyrning. 
(Efter Ax m.fl. 2002, s. 95) 

 

2.1.1 Ekonomistyrningens utgångspunkter 
Som framkommit tidigare är lönsamhet på långsikt av betydelse för alla företag. Det 
krävs planering, samordning, kontroll och uppföljning av verksamheten för att 
företaget ska kunna nå uppställda strategiska mål, t.ex. tillfredsställande lönsamhet. 
Utgångspunkten för detta arbete är företagets vision, affärsidé och strategi (Ax m.fl. 
2002). 

Vision 

En vision anger ”Hur företaget vill att kunder ska uppfatta företaget, den riktning i 
vilken företaget ska utvecklas, det framtida önskade tillståndet, vart företaget är på 
väg eller vad som ska uppnås” (Ax m.fl. 2002, s. 61). 

Affärsidé 

En affärsidé anger ”Hur företaget avser att utvecklas i förhållande till sin vision, ett 
klargörandet av vad som skiljer företaget från andra företag eller vad företaget ska 
ägna sig åt” (Ax m.fl. 2002, s. 61). 

Strategi 

En strategi anger ”Hur företaget ska arbeta, en beskrivning eller plan för hur 
affärsidén ska uppnås” (Ax m.fl. 2002, s. 61). 
 

2.1.2 Ekonomistyrning 
I denna studie riktas intresset mot hur ekonomistyrningen kan förbättras och därför är 
det viktigt att definiera vad ekonomistyrning är. Enligt Johansson m.fl. (1993) 
existerar ingen vedertagen definition för ekonomistyrning. Trots det är det viktigt att 
rama in begreppet ekonomistyrning och undersöka hur litteraturen definierar 
ekonomistyrning. 
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Ekonomistyrning definieras av Ax m.fl. (2002) som ”avsiktlig påverkan på en 
verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål” (Ax m.fl. 2002, s. 
93). Dessa ekonomiska mål kan vara uttryckta som såväl finansiella som icke-
finansiella. Exempel på finansiella mål kan vara lönsamhet och exempel på icke 
finansiella mål kan vara kundorientering. Han påpekar också att budgetering, 
produktkalkylering och intern redovisning utgjort den hårda kärnan i 
ekonomistyrning, så i många sammanhang anges att: ”Ekonomistyrning avser all den 
planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar” (Ax 
m.fl. 2002, s. 64). 
 
Magnusson och Forsberg (1984, s. 6) har en liknande definition: ”Ekonomistyrning 
avser all den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är 
pengar”. 
 
Frenckner (1983, s. 68) definierar ekonomistyrning som ”… planering och 
uppföljning mot ekonomiska mål” och konstaterar att viktigaste delarna i 
ekonomistyrningen är budgetering, kalkylering och redovisning. 
 
En sammanfattning av ekonomistyrning enligt Ax m.fl. (2002) är att 
ekonomistyrningen har det övergripande syftet att hjälp till med arbetet att uppnå 
strategiska mål. Utgångspunkten för ekonomistyrning är företagets strategi. Strategin i 
sig utgör inte utgångspunkten, utan den nedbrytning av den som gjorts i 
verksamhetsplaneringen. 
 

2.1.3 Ekonomistyrningens uppgifter 
Ekonomistyraren har vissa uppgifter för att styra företaget mot de ekonomiska mål 
som har ställts. De uppgifter som rör ämnet i denna rapport kommer enbart att 
nämnas. Dessa uppgifter är bl.a.; Att planera, följa upp och kontrollera verksamheten. 
Att förse beslutsfattare med underlag och följa upp fattade beslut. Att samla in, tolka, 
sammanställa, rapportera och kommunicera ekonomisk information. Att Analysera 
orsaker till avvikelser från planer och föreslå åtgärder (Ax m.fl. 2002). Lind (1996) 
betonar att ekonomistyrningen spelar stor roll vid förändring av verksamheten. 

Styrningsformer 

Det finns två styrningsformer, parera och planera. Styrningsformen parera, att styra i 
efterhand, går ut på att i efterhand se om lönsamheten har varit tillfredsställande förra 
perioden. Den förra perioden undersöks, en slutsats dras av det och så ändras 
styrningen inför framtiden. Företaget kan emellertid ha gjort en budget för det 
kommande året vilket visar hur det antas att ekonomin kommer att bli. Denna 
styrningsform kallas att planera eller styra genom framförhållning. För att uppnå ett 
visst önskat läge med hjälp av styrning genom framförhållning har ett mål eller en 
plan bestämts. Genom styrning i efterhand mäts lägesinformation och vissa åtgärder 
vidtas (Samuelson, 1993). 
 
Samuelson (1993) menar att en naturlig lösning i praktiken kan vara att sträva mot en 
kompromiss, att planera och följa upp händelseförloppet snabbt och effektivt och se 
till att anpassningar sker. Styrning i efterhand respektive genom framförhållning 
baseras på det som kallas styrning genom återföring (e. Feedback). 
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Figur 2. Ett styrsystem för styrning genom återföring 
(Samuelson, 1993, s. 13) 

 

Styrmedel 

För att kunna styra ett företag mot ekonomiska mål behövs styrmedel. Styrmedel kan 
kategoriseras i tre kategorier; Formella styrsystem t.ex. produktkalkyl, budgetering 
och intern redovisning. Organisationsstruktur t.ex. organisationsform, 
ansvarsfördelning och belöningssystem. Mindre formaliserad styrning t.ex. 
företagskultur, lärande och medarbetarskap (Ax m.fl., 2002; Nilsson, 1997). 
 
Anthony och Govindarajan (1995) menar att den traditionella indelningen av 
ekonomistyrning i faser är planering och uppföljning. Planerings- och 
uppföljningsaktiviteterna brukar delas upp i de 3 nivåerna strategisk styrning, taktisk 
styrning och operativ styrning. Han konstaterar sedan att de viktigaste delarna i 
ekonomisk styrning är budgetering, kalkylering och redovisning som Ax m.fl. (2002) 
definierar som formella styrsystem. 
 
Dessa styrmedel används för att styra ekonomin hos ett företag, alltså används de för 
ekonomistyrning. Trots detta förekommer det att begreppet ekonomistyrning 
avgränsas enbart vid det formella styrsystemet. Formella styrmedel är i huvudsak av 
metodkaraktär och sägs därför utgöra ekonomistyrningens tekniker. På grund av detta, 
och att verktyget som skall implementeras, enbart är tänkt stödja 
uppföljningsprocessen och var fokus är på budgetering, planering och intern 
redovisning, avses begreppet ekonomistyrning enbart omfatta det formella 
styrsystemet (Samuelson, 1993; Ax m.fl., 2002; Lind, 1996). 
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Strategisk planering:
- mål
- politik
- resursfördelning i stort dvs. angivande av ramar för styrning

    på lägre planeringsnivå

Administrativ styrning
(planering och kontroll)

- resursanskaffning och resursutnyttjande enligt beslut på
    strategisk nivå
- uppställande av ramar för verksamhet på operativ nivå
- uppföljning av verksamhet på operativ nivå, vid behov 

    omplanering

    Många av de här uppgifterna löses genom upprättande och
    uppföljning av budgets

Operativ styrning
- Beslut om utförande av specifika arbetsuppgifter, dvs. 

    beslut inom budgetens ram

 
 

Figur 3a. Samuelssons syn på det formella 
styrsystemet. 

(Bearbetat från Samuelson 1993, s. 26) 

Figur 3b. Hallgrens syn på det formella 
styrsystemet. 

(Bearbetat från Hallgren 2003, s. 341) 
 

Planering med olika tidsperspektiv 

Hallgren (2003) beskriver att planeringsbehovet hos företagen har ökat nu under 
efterkrigstiden bl.a. på grund av förändringar hos kunderna och hårdare konkurrens. 
Detta har medfört hårdare krav på en ökad handlingsberedskap. Dessa 
företagsproblem har mötts av företagsforskarna genom ”utveckling av en ny, 
tvärfunktionell del av företagsekonomin, planeringsteorin” (Hallgren, 2003, s. 342). 
Figur 3b. beskriver hur planeringen försiggår på olika nivåer och vilka frågor som 
behandlas på dessa nivåer. Han delar in planeringen i tre nivåer: strategisk planering, 
taktisk planering och operativ planering där de strategiska besluten är vägledande för 
lägre nivåer. 
 
Ax m.fl. (2002) menar att planering hos företagen kan vara för olika dimensioner och 
olika tidsperioder. Det kan ses som en dimension när företagen planerar för de olika 
delarna av verksamheten. Det handlar om att dela verksamheten i olika områden och 
planera för dessa. Planeringsnivån delas i tre nivåer efter på vilken nivå i 
organisationen planeringen äger rum. Dessa nivåer är strategisk nivå, taktisk nivå och 
operativ nivå och beskrivs på följande sätt av Ax m.fl.(2002). 

Strategisk planering 

Den strategiska planeringen går ut på att svara på de långsiktiga frågorna om vad 
verksamheten strävar mot. Som underlag ligger verksamhetens vision. Tidshorisonten 
för strategisk planering är ofta tre år eller längre. De som är involverade är främst 
högsta ledningen. Planeringen karakteriseras av stor osäkerhet om framtiden. Enligt 
Poe m.fl.(1998) kräver strategiska beslut långsiktig förståelse för trender i 
verksamheten.  
Hallgren (2003) menar att de frågor som behandlas rör företagets vägval, företagsmål, 
företagspolitik och resursfördelning. Huvudfrågan i strategiska beslut enligt 
Samuelsson (1993) är om förändringar skall genomföras och strategisk planering ses 
mer som kvalitativt än kvantitativt inriktad. 
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Taktisk planering 

Den taktiska planeringen kallas ofta för administrativ planering. Den består av 
verksamhetsplanering och budgetering. Underlag för taktisk planering är den 
strategiska planeringen. Den taktiska planeringen strävar mot att förverkliga de beslut 
om inriktning som fattas på den strategiska nivån. Tidshorisonten brukar sättas till ett 
till tre år. Personalen som är involverad i planeringen är chefer på alla nivåer i 
företaget, mest mellanchefer. Taktisk planering är mer kvantitativt än kvalitativt 
inriktad (Ax m.fl. 2002). 
 
Hallgren (2003) hävdar att huvudfrågorna i taktisk styrning (administrativ styrning) är 
planering och kontroll. Taktisk styrning handlar om resursanskaffning och hur 
resurser skall utnyttjas. Vidare så handlar den om uppställande av ramar för 
verksamheten, och uppföljning av verksamheten, på operativ nivå. Dessa uppgifter 
löses genom upprättande och uppföljning av budget. 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsplanering riktar sig mot olika delar av företagets verksamhet t.ex. 
produktionsstyrning, lagerstyrning, marknadsstyrning eller ekonomistyrning. 
Verksamhetsplanering kan sägas vara ”nerbrytning av huvudmål till delmål och 
framtagande av handlingsplaner och riktlinjer” (Ax m.fl. 2002, s. 61). Med 
handlingsplaner och riktlinjer menas hur verksamheten ska bedrivas och inom vilka 
gränser. 

Budgetering 

Ax m.fl. (2002) definierar begreppet budget på följande sätt: 
 

”En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation, om 
ekonomiska konsekvenser för en kommande period” (Ax m.fl. 2002, s. 369). 

 
Begreppet budgetering har en annan mening. Det handlar om processen i vilken 
budget tas fram och det definieras som: ”Budgetering är en metod för ekonomisk 
styrning vilken innebär uppställande och användande av budgetar” (Ax m.fl. 2002, s. 
370). 
 
En annan definition av budget kommer i från Hallgren (2003) som definierar budget 
som: 
 

”Ett dokument innehållande ett handlingsprogram och dess förväntade 
konsekvenser uttryckt i ekonomiska termer och baserat på vissa uttryckta 
förutsättningar för en given period” (Hallgren, 2003, s. 232). 

 
Dessa definitioner nämner båda förväntningar, ekonomiska konsekvenser och tids 
period, som enligt min uppfattning är de viktigaste termerna i budget. 
 
Budgetering handlar om att planera för framtida verksamhet. Syftena med 
budgetering är många. Här beskrivs tre av dem som hör till ämnet i rapporten. Enligt 
Ax m.fl. (2002) beskrivs de på följande sätt: 
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Planering. Att planera verksamheten för kommande perioder och 
utgångspunkten för det är företagets strategier. Budgetering förser ledningen 
med en plan som ger en överblick över hela verksamheten som gör det lättare att 
avgöra om inriktningen är den rätta. 
 
Ansvarsfördelning. Att det ansvarsfördelas betyder att när budget ställs mot 
utfall kan det bedömas om den ansvarige har utfört ett bra jobb eller inte och 
vidta åtgärder. Genom att jämföra budget med utfall för vissa nyckelparametrar 
erhålls varningssignaler om något har inträffat som inte var budgeterat. 
 
Uppföljning. Budgetarna ger ett bra underlag för uppföljning av olika perioders 
utfall. Genom dessa erhålls något att jämföra utfallen med. Med uppföljning 
skapas också underlag för att i framtiden kunna göra bättre budgetar 

Operativ planering 

Den operativa planeringen handlar enligt Ax m.fl. (2002) om planering av aktiviteter. 
Det är det löpande arbetet för den närmaste perioden som planeras. Den taktiska 
planeringen är underlag för den operativa planeringen och det är de riktlinjer och 
regler som planeras på taktiska nivån som strävas mot. Den är internt riktad och starkt 
kvantitativ. Den är ofta uttryckt i icke-finansiella termer. Hallgren (2003) menar att i 
operativ planering fattas beslut om hur specifika arbetsuppgifter skall utföras inom 
budgetens ram. 

Prestationsmätning 

Enligt Ax m.fl.(2002) ägnas mycken tid i företag åt att mäta olika aspekter i 
verksamheten. Som exempel på verksamhetsaspekter är prestationsmätning. 
Prestation beskrivs av Ax som ”vad som har åstadkommits, har uppförts eller 
genomförts eller som i framtiden ska åstadkommas, utföras, eller genomföras, helt 
enkelt vad som har presterats eller ska presteras”(Ax m.fl. 2002, s. 627). Ax 
fortsätter och beskriver prestationsmätning som ”att man mäter olika aspekter på 
prestationer”(Ax m.fl. 2002, s. 628) och prestationsmått som ”ett tal eller en annan 
storhet som i komprimerad form ger information om prestation”(Ax m.fl. 2002, s. 
628). Prestationsmått kallas också för nyckeltal, mätetal, styrtal eller styrmått. 
 
Sundberg (1998) definierar nyckeltal som ”en sammanfattande och överskådlig bild 
av ett företags ekonomiska hälsa och utveckling” och fortsätter sedan ”de sätter det 
stora antalet detaljuppgifter enligt resultat- och balansräkningen i ett sammanhang” 
(Sundberg 1998, s. 3). Detta gör att antal poster minskar så att skogen ses trots alla 
träd. 
 
Ax m.fl. (2002) menar att det övergripande syftet med prestationsmätning är att 
implementera strategin. Strategin är en utgångspunkt för den operativa 
ekonomistyrningen. När strategin har brutits ner i operativa syften genom 
verksamhetsplanering uttrycks den i form av handlingsplaner och riktlinjer. Operativa 
syften med prestationsmätning är: Att skapa förutsättningar för att kunna följa upp 
den löpande verksamheten och säkerställa att uppställda mål uppnås, ge information 
om hur den kortsiktiga verksamheten passar in i långsiktiga planer och bidrar till att 
uppfylla långsiktiga mål samt ge signaler om avvikelser från planer och förväntningar. 
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Uppföljning 

Även om momenten planering och budgetering är viktiga i ekonomisk styrning så är 
lika viktigt att följa upp för att se hur bra eller dåligt verksamheten har lyckats. Detta 
för att kunna vidta åtgärder för att styra verksamheten på ett bättre sätt för att uppnå 
detta mål eller för att prestera bättre under nästa period. 
 
Samuelson (1993) menar att budget kan delas i två moment, uppställande före 
perioden och uppföljning under perioden. Uppföljning av budget sker genom 
redovisning och genom att använda styrning genom återföring kan de redovisade 
värdena ställas mot de budgeterade. Styrning genom återföring har stor betydelse för 
budgetering. Under budgetåret följs budgeten upp och avvikelser analyseras av 
ansvariga. Det kan så leda till åtgärder, ändringar av planen eller budgeten. Värdena 
för redovisningen och budgeteringen måste bestämmas enligt samma modell för att en 
jämförelse skall vara meningsfull. 
 

 
 

Figur 4. Uppföljningsprocessen 
 
Figur 4 visar hur uppföljningsprocessen kan ses som iterativ och är enligt Samuelson 
(1993) styrning genom återföring. 
 

2.1.4 Sammanfattning 
Sammanfattning av ekonomistyrning beskrivs i figur 5. Ledningen måste bestämma 
vilka mål företaget skall styras mot. Detta görs för att uppfylla ägarnas och 
långivarnas krav. Målsättningen sker utifrån affärsidé och strategi som är underlag för 
planering. Nästa steg är att planera hur dessa mål skall uppnås genom 
verksamhetsplanering och budgetering. I slutänden måste det undersökas om satta mål 
är uppfyllda genom uppföljning som består av prestationsmätning och 
avvikelseanalys. 
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Figur 5. Sammanfattning av ekonomi styrning 

 
Tidigare har beskrivits att företag existerar för att uppfylla mål. Vilket eller vilka de 
målen är finns inget entydigt svar på. För att uppfylla dessa mål måste företaget styras 
på ett vettigt sätt. Lönsamheten utgör huvudmålet som skall styras emot även om det 
finns andra mål som oftare utgör delmål. 
 

2.2 du Pont schemat 
Hallgren (2003) beskriver att för 70 år sedan gjorde amerikanska företaget du Pont en 
mängd analyser med uttrycket i sambanden mellan marginalerna, kapitalets 
omsättningshastighet och räntabilitet på totalt kapital. Detta i strävan efter att söka sig 
från räntabilitet till orsakerna till denna med hjälp av schema (se Figur 6). Schemat 
har fortfarande stort värde både som bas i ekonomiska styrsystem och för att visa 
samband mellan olika analysmått. 
 
Enligt Ax m.fl. (2002) och Hallgren (2003) är basen för schemat du Pont formeln som 
är multiplikationen av två nyckeltal som utgör räntabilitet på totalt kapital. Dessa 
nyckeltal är vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet. Vinstmarginalen säger till 
om hur stor andel av varje omsättningskrona som blir kvar som vinst och 
kapitalomsättningshastigheten anger hur stor omsättning eller försäljning varje 
investerad krona resulterar i. Nyckeltalen vinstmarginal och 
kapitalomsättningshastighet kan i sin tur brytas upp i olika faktorer som utgör 
nyckeltalens bestämningsfaktorer. Dessa faktorer utgör i sin tur du Pont schemat. För 
att beskriva hur schemat beräknas från vänster till höger hänvisas till bilaga 2. Det 
råder ett enkelt samband mellan entiteterna i schemat, exempelvis genom att 
multiplicera vinstmarginal och total kapitalomsättningshastighet fås räntabiliteten på 
totalt kapital osv. I bilagan visas vilka metoder som skall använda på varje två 
entiteter, dvs. addera, subtrahera, multiplicera eller dividera.  
 
Schemat består både av nyckeltal och av analysmått. Exempel på nyckeltal är 
räntabilitet eller vinstmarginal alltså ställs en post i relation till företagets omsättning. 
Exempel på analysmått är försäljning eller tillgångar. 
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Figur 6. Exempel på du Pont schema 
 
För att förstå nyckeltalen i schemat hänvisas till bilaga 1 där alla BAS-nyckeltalen 
beskrivs. Ett begrepp i schemat, hävstångseffekt, beskrivs inte i bilagan och beskrivs 
här istället. Hävstångseffekten är inte ett nyckeltal i sig utan visar en viktig relation 
som används i riskanalys i samband med investeringar. 

Hävstångseffekten 

Hävstångsformeln visar ett viktigt samband mellan räntabilitet på totalt kapital, 
räntabilitet på eget kapital, skulder, eget kapital och företagets genomsnittliga 
låneränta.  
 

Re = Rt + (Rt – Rs) x S/E (2-1) 
Hävstångsformeln.  

 

Enligt Johansson och Runsten (2005) så kallas skillnaden mellan Rt (räntabilitet på 
totalt kapital) och Rs (genomsnittlig låneränta) för förräntningsmarginalen. 
Förräntningsmarginalen multiplicerad med S/E (skuldsättningsgraden) ger det bidrag 
till räntabiliteten på eget kapital som det lånade kapitalet lämnar.  
 

(Rt – Rs) x S/E (2-2) 
Bidraget som det lånade kapitalet lämnar till räntabiliteten på eget kapital.  

 

Det kan vara ändamålsenligt att sätta fokus på räntabiliteten på total kapital istället för 
räntabiliteten på eget kapital enligt Johansson och Runsten (2005) och skriva om 
formeln genom att uttrycka räntabiliteten på totalt kapital (Rt) som beroende av 
räntabiliteten på eget kapital (Re) och den genomsnittliga låneräntan (Rs). 
 

Rt = Re x E/T + Rs x S/T (2-3) 
Hävstångsformeln omskriven.  
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Med hjälp av formel (2-3) kan det enligt Johansson & Runsten (2005) härledas till 
exempel hur stort Rt måste vara för att uppnå uppställda mål för Re och soliditet (E/T) 
och kunna möta långivarnas krav på ränta (Rs) vid denna soliditet. 
 
Johansson och Runsten (2005) menar att om ett företags finansieringspolitik 
analyseras som riskproblem så kan man utifrån formel (2-1) och (2-4) titta på följande 
begrepp: totalrisk, rörelserisk och finansiell risk. Rörelserisk är den risk som är 
förknippad med företagets investeringspolitik, produkt politik, prispolitik, 
marknadspolitik och övriga delar av företagspolitiken förutom finansieringspolitik. 
Den finansiella risken (se formel 2-2) är skillnaden mellan den totala risken och 
rörelserisken och den sammanhänger med spridningen i S/E bidraget. Totalrisken är i 
sin tur beroende av den totala företagspolitiken, inklusive finansieringspolitiken. 
 

Re = Rt + (Rt – Rs) x S/E (2-4) 
Totalrisk = Rörelserisk + Finansiell risk  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att hävstångsformeln i sina olika former kan 
användas av företagsledningen för att värdera risk, dvs. bedöma den nytta som 
alternativ med olika stor risk medför. 

BAS-nyckeltal1 

Genom införning av bokförings och aktiebolagslagarna publicerades den första 
kontoplanen, BAS 76 och senaste utgåvan, EU BAS 97, avseende kontoplan med 
anvisningar enligt ÅRL och de gavs ut av BAS-kontogruppen i Stockholm AB som 
ägs av Sveriges Industriförbund. Arbetet kring BAS-konceptet leds av en allsidigt 
sammansatt grupp med representanter för näringsliv, utbildningsväsende och 
myndigheter. Gruppen har utarbetat en skrift om nyckeltal med inriktning mot små 
och medelstora företag utifrån redovisning enligt ÅRL (Sundberg, 1998). 
 
BAS-kontogruppen (2000) hävdar att det primära syftet med nyckeltalanalys är att 
följa företaget över tiden för att få förståelse om företagets hälsa men det räcker inte 
enbart att känna till företagets hälsa utan de måste kunna jämföra företaget med 
kollegornas och konkurrenternas utveckling genom gemensamma branchnyckeltal. 
Det viktigaste syftet med nyckeltal är att vara ”hjälpmedel i den ekonomiska 
styrningen av ett företag” (BAS-kontogruppen, 2000, s. 16). Vid företagets planering 
har nyckeltalen stor betydelse och värde samt skapar ett underlag för analys och 
bedömning av den ekonomiska utvecklingen under den gångna perioden. De 
ekonomiska nyckeltalen ger en grund för att snabbt kunna få en helhetsbild och 
mening i den ekonomiska informationen. 
 
Målgruppen för BAS-nyckeltalen är: 
 

”… de små och medelstora företagen, oftast familjeföretag, som inte möter 
samma krav på extern information som de stora företagen. För de små och 
medelstora företagen är det starkaste motivet för att använda nyckeltal att de skall 
kunna bidra till bättre analys och ekonomistyrning av den egna verksamheten” 
(BAS-kontogruppen, 2000, s. 16).  

                                                 
 
1 Sören Karlsson, BAS-kontogruppen i Stockholm AB, menar att termen BAS är vald för att signalera 
en grundläggande struktur (Personlig kontakt, 8. februari, 2006). 
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Nyckeltalen är ett viktigt instrument i rådgivning, analys och kommunikation för bl.a. 
redovisningskonsulter, revisorer, banker och kreditinstitutioner enligt BAS-
kontogruppen (2000). 
 
Sundberg (1998) menar att en normal resultat- och balansräkning kan innehålla 
många poster (kan vara 60 eller mera). Genom alla möjliga kombinationer kan ett 
stort antal nyckeltal beräknas (kanske upptill ett par hundra). När nyckeltal skall 
beräknas får det inte glömmas att syftet med beräkningen är att ta fram en enklare och 
tydligare bild av resultat- och balansräkningen. Därför är det viktigt att företaget tar 
fram de mest beskrivande talen för att skapa överskådlig bild av företagets 
ekonomiska hälsa och utveckling. Det finns många uppfattningar om vilka nyckeltal 
som är viktigast och det kan variera starkt mellan företag och situationer vilka 
nyckeltal räknas som de viktigaste. 
 
Nyckeltalen i bilaga 1 är uppdelade i två huvudstrukturer enligt Sundberg (1998): 
 

Grundnyckeltal (16 tal) som omfattar de vanligaste nyckeltalen. Till grund för 
beräkningarna för årsredovisningen ligger både kostnadsslags- och 
funktionsindelad resultaträkning och dessa nyckeltal används av alla företag 
oberoende av verksamhet. 

 
Tilläggsnyckeltal, (46 tal) som skall ses som samling av specifika nyckeltal som 
används vid fördjupad analys med fokus på utveckling. Tilläggsnyckeltalen 
uppdelas i sin tur i två kategorier: 

 
Tilläggsnyckeltal gemensamma med SCB2 (27 tal). Normalt är årsredovisning 
grund för beräkningarna oberoende av uppställningsform. 

 
Tilläggsnyckeltal ej gemensamma med SCB (19 tal). Basen för beräkningarna 
är årsredovisningen men det beror på uppställningsform eller kräver 
tilläggsinformation i form av intern karaktär. 

 
Grundnyckeltalen uppdelas i fem block som beskriver olika ekonomiska förhållanden 
för ett företag: Avkastningsstruktur, Resultatstruktur, Intäkts/Kostnadsstruktur, 
Kapitalstruktur, och Utvecklingsstruktur (se bilaga 1.a). Motsvarande gäller för 
tilläggsnyckeltalen, vilket underlättar stegvis analys. Om grundnyckeltalen visar en 
ogynnsam utveckling kan det finnas behov av vidare analys och då är det enkelt att gå 
till motsvarande block i tilläggsnyckeltalen för en närmare förklarning till vad som 
har gått snett (Sundberg, 1998). 
 

2.3 Datalager 
Systemet som skall stödja de ekonomiska styrprocesserna skall använda datalager för 
att hämta data som utgör underlaget för beräkningarna av nyckeltal. Resultat- och 
balansräkningen skall lagras i sin helhet och verktyget skall beräkna nyckeltalen som i 
sin tur skall lagras i samma datalager. Detta skall ge underlag för att analysera trender 

                                                 
 
2 Statistiska centralbyrån 
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och mönster i nyckeltalen och eventuellt i andra parametrar. För att skapa översikt 
över vad datalager är och hur det används skall det beskrivas i detta kapitel. 
 
Connolly & Begg (2002) menar att huvudtanken med datalager är att ge 
organisationen en möjlighet att använda den data som har samlats in i affärssystemet 
genom tiden för att skapa sig en marknadsfördel. Sing (1998) betonar att ett datalager 
är en beslutsstödsomgivning som påverkar data som är av olika ursprung, organiserar 
och levererar den till beslutsfattare i företaget oavsett vilket deras kunskapsnivå är 
Enligt Poe m.fl. (1998) är tanken bakom datalager att den skall underlätta strategiska 
beslut. Detta kan sammanfattas i att datalager skall stödja beslutsfattande genom att 
möjliggöra analys av data. 
 
Enligt Connolly och Begg (2002) definierar Bill Inmon, datalager som: 
A subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data in 
support of management’s decision-making process (Connolly & Begg, 2002 s.1047). I 
svensk översättning: En subjekt orienterad, integrerad, tidsbestämd, icke-flyktig 
samling av data som stödjer företagsledningen i sin beslutsprocess. 

Subjekt orienterad (Subject-oriented) 

Datalager kretsar kring olika subjekt i företagen som kunder, produkt och försäljning 
istället för de olika användningsområden som fakturering och liknande. Detta görs för 
att behovet är för beslutsstödjande data (Connolly & Begg, 2002). 

Integration (Integrated) 

Data hämtas från olika källor och sparas i en gemensam databas. Informationen kan 
vara på inkonsekvent format och behöver därför formateras om till en accepterad form 
innan den lagras i databasen (Connolly & Begg, 2002).  

Tidsbestämd (Time-variant) 

Data i datalagret är endast rätt och giltig för en viss tidpunkt eller tidsintervall och den 
representerar en samling av ”snapshots” (Connolly & Begg, 2002). 

Icke flyktig (Non-volatile) (beständig) 

Data är inte uppdaterad i real tid, utan data uppdateras genom att ny data lagras i 
databasen istället för att ändra den gamla. Ny data lagras i databasen och integreras 
med den data som redan fanns i databasen (Connolly & Begg, 2002). 
 
Beslutsstödsystem är ett system som försörjer användaren med information så att den 
kan analysera en situation och fatta ett beslut. Med andra ord skall 
beslutsstödsystemet skaffa information för att hjälpa en anställd att fatta ett beslut och 
därigenom sköta sitt arbete på ett bättre sätt. Beslutet kan vara långsiktigt såsom att 
analysera köpbeteende eller kortsiktigt och taktiskt som att ändra orderstorlek för en 
viss produkt. (Poe m.fl., 1998) (Se mer om strategisk och taktisk styrning i kapitlet 
om planering och figur 3). 
 
English (1999) menar att det är viktigt att förstå skillnaden mellan data och 
information. Data definieras enligt Nationalencyklopedin som representation av fakta, 
begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av 
människor eller maskiner. Huvudformerna är därvid analog och digital representation. 
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English (1999) definierar information som data i kontext, användbar data. Information 
är innebörden av data, så att fakta blir begriplig. Information är en funktion av data, 
definition och presentation (English 1999). Enligt Nationalencyklopedin kan 
informationen sedd ur ett användarperspektiv sägas uppstå först när ett meddelande 
tolkas av mottagaren. 
 
För att kunna fatta ett strategiskt beslut måste det finnas förståelse för mönster och 
trender inom verksamheten som angår verksamhetens modellering, produkt strategi, 
kundrelationer osv. Om verksamheten behöver information om försäljningen för de 
sista timmarna för att fatta ett strategiskt beslut är något mycket fel i beslutsprocessen. 
Strategiska beslut skall lita på en lång tids förståelse för trender inom verksamheten.  
 
Taktiska beslut behöver däremot data med tätare uppdatering. Målet med taktiska 
beslut är att kunna reagera omedelbart i en viss situation som t.ex. prissättning 
baserad på marknadsförhållanden. System som stödjer taktiskt beslut behöver 
information som är historisk och rikhaltig och är kännetecken för datalager men också 
med samma prestanda och möjligheter som vanligt affärssystem. Denna blandning av 
taktiska beslutsstödssystem och affärssystem kallas för Operational Data Store (ODS 
– som beskrivs senare i kapitlet). Både strategiskt och taktiskt baserade beslut 
använder sig av periodisk uppdatering istället förr real-time uppdatering (Poe m.fl., 
1998). 

Starschema 

Enligt Sing (1998) är datamodellering en teknik som används för att strukturera data 
runt naturliga verksamhetsbegrepp och skapa en bas för kvalificerad data analys. Den 
fysiska arkitekturen för datalagrets datamodell beskrivs med starschema eller fakta 
tabell. Definierande karakter för starschema är att det består av en denormaliserad 
tabell. Denormaliserad innebär att i samma tabell kan samma data vara lagrad många 
gånger. Detta är gjort för att öka prestanda och enkelhet. Genom starschemats 
enkelhet uppnås vissa viktiga fördelar.. I en förfrågan till databasen minskar t.ex. 
antalet fysiska join operationer som behöver processas (Sing, 1998). 
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2.3.1 Datalagrets arkitektur 
 

 
Figur 7. Datalagrets arkitektur 

(Bearbetat från Chaundhuri m.fl. (1997), Connolly och Begg (2002) och Inmon 
(1999) ) 

Operations data 

Operations data är den källdata i de olika operativa affärssystemens databaser, filer 
och liknande, som sköter de dagliga affärerna (Connolly & Begg 2002). Sing (1998) 
betonar att de operativa affärssystemen producerar operations data för att uppfylla 
operativa behov. 

Extern data 

Extern datakälla står utanför informationssystemet. Detta kan vara t.ex. demografisk 
data, ekonometrisk data eller data om köpbeteende (Sing, 1998). 

Extraktion 

Den process som metadata använder för att mappa datakällan till datalagret (Connolly 
& Begg 2002). 

Transformation 

Connolly och Begg (2002) beskriver att när data har extraherats från de operativa 
affärssystemen eller en extern datakälla så kan den vara inkonsekvent. För att göra 
datan konsekvent så måste den transformeras. Det finns fyra typer av 
transformationer: Enkel transformation, tvättning, integration och aggregering. 

Enkel transformation 

Enkel transformation omfattar byte av datatyper eller datum och tids 
formatering. 
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Tvättning 

Tvättning omfattar rensning av ogiltiga värden. 

Integration 

Integration omfattar processen när data samlas ihop från olika källor bearbetas 
så att den blir konsekvent innan den laddas i datalagret. 

Aggregering 

Aggregering omfattar processen att data ackumuleras för ett visst attribut och då 
ökas den informativa densiteten av den. 

Load 

Load Manager tar hand om allt som har med att extrahera och ladda data i datalagret 
att göra. Data kan extraheras från operativa affärssystemet, extern data eller direkt 
från ODS. De operationer som detta handlar om kan vara en enkel transformation för 
att förbereda data för datalagret (Connolly & Begg 2002). 

Metadata 

Metadata är data om data och skaffar information om datastruktur och samband 
mellan datastruktur i och mellan databaser (Poe m.fl., 1998). Huvudsyftet med 
metadata är enligt Connolly och Begg (2002) att ursprungen av data är kända och 
vilka datatyper som gäller. Metadata som ansluter sig till data transformation och 
laddning måste beskriva datakällan och hur den har ändras. Metadata som kopplas till 
datatillsyn beskriver hur data är lagrat i datalagret, alla objekt i databasen och data i 
alla tabeller  

Data mart 

Connolly och Begg (2002) definierar data mart som en delmängd av datalager som 
stödjer de krav som en viss avdelning eller verksamhets funktion ställer. En viss 
verksamhets funktion kan vara marknadsföring, försäljning eller finans (Poe m.fl., 
1998). Data i data mart är ofta på sammanställd form och fokuserad mot den 
funktionen i verksamheten. Data mart kan stå utom datalager eller vara kopplad till ett 
datalager. När datalagret växer kan dess förmåga att uppfylla organisationens behov 
minska. Därför har data mart blivit mer populära eftersom det är svårt att bygga och 
använda stora datalager (Connolly & Begg 2002). Poe m.fl. (1998) menar att ofta 
behöver användaren detaljerad data på lägre nivå som leder till att data mart ofta blir 
större än planerat. 

Broker 

Broker består av mjukvara som står mellan t.ex. en klient och en server eller ett 
datalager och query-verktyg för att minska svarstid (Wikipedia, The Free 
Ecyclopedia). 

Användarverktyg (End-user access tools) 

Connolly och Begg (2002) menar att huvudsyftet med datalager är att skaffa 
information till verksamhetsanvändare så den kan fatta ett strategiskt beslut. 
Användaren kommunicerar med datalagret genom vissa användarverktyg och 
datalagret måste på ett effektivt sätt kunna stödja ad-hoc- och rutin analys. Verktygen 
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kan kategoriseras i fem huvudgrupper: Rapporterings och query verktyg, application 
development verktyg, Executive information system (EIS) verktyg, on-line analytical 
processing (OLAP) verktyg och data mining verktyg. Här följer kort beskrivning av 
dessa verktyg enligt Connolly och Begg (2002): 

Frågor och Rapporterings verktyg 

Rapporteringsverktyg består av produktionsrapportverktyg som används för att 
generera allmänna operativa rapporter och rapportskrivare som är ett billigt 
desktop verktyg. 

Application development tools 

I vissa fall kan det hända att rapporterings- och queryverktygets inbyggda 
kompetens inte räcker och då måste en applikation egenutvecklas för att 
uppfylla behovet. Ofta är dessa applikationsutveckling verktyg integrerade i 
OLAP verktyg. 

Executive information system tool  (EIS) 

EIS är utvecklad för att stödja högnivå strategiskt beslutsfattande och även för 
att ge stöd till beslutsfattande på alla nivåer i organisationen. De byggdes för att 
ge grafiskt beslutsstödsystem som gav bra överblick av organisationen och 
access till externa datakällor. 

OLAP 

OLAP verktyg är baserade på multidimensionella databaser och tillåta 
avancerade användare att analysera data genom komplexa multidimensionella 
vyer. Typiskt användarområde för OLAP verktyg är att analysera en 
marknadsföringskampanj eller förutse försäljning av en viss produkt. 

Datamining 

Datamining är en process för att upptäcka ett meningsfullt samband eller trender 
i data genom att använda statistik, matematiska eller artificial intelligence (AI) 
tekniker. Datamining har förmågan att bygga en modell som används för att 
förutsäga en situation istället för en modell som beskriver en retrospektiv 
situation. 

Operational Data Store (ODS) 

ODS är ett förråd av aktuell och integrerad data som används för analys. Det är ofta 
strukturerat och innehåller bearbetad data som ett datalager, men det kan också vara 
en plattform för data som skall lagras i ett datalager. ODS skapas ofta när det aktuella 
affärssystemet inte kan uppfylla de rapporteringskrav som ställs (Connolly & Begg 
2002). Inmon (1999) beskriver ODS som en bas för integrerad operativ processing 
och att det laddar datalagret med data. ODS arkitektur liknar datalagerarkitektur på ett 
visst sätt men skiljer sig från datalagret på ett annat viktigt sätt. ODS är subjekt 
orienterad och integrerad, som ett datalager, men är flyktigt (volatile) och innehåller 
aktuell data (current data) som är i motsats vid datalager. Inmon (1999) drar fram tre 
huvudskillnader mellan ett datalager och ODS: 
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Data i ODS uppdateras varje gång data i den ursprungliga databasen ändras, 
men data i ett datalager uppdateras genom att varje ”foto” (snapshot) av den 
ursprungliga databasen lagras vid sidan av andra ”foton” i datalagret. 
 
Data i ODS är ny och aktuell men data i ett datalager är mycket historisk och 
kan vara upp till 10 år gammal. 
 
Data i ODS är mycket detaljerad men data i ett datalager är mycket 
sammanfattad. Data i ODS kan vara sammanfattad men har kort livslängd och 
sägs vara dynamiskt sammanfattad data men data i ett datalager är statiskt. 
 

2.3.2 Databehandling 
Vanligtvis så har man datalagret utanför de operativa affärssystemens databas. Detta 
därför att datalagret stödjer on-line analytical processing (OLAP) som fungerar på ett 
helt annat sätt än on-line transaktion processing (OLTP) som operations databasen 
stödjer (Chaundhuri m.fl. 1997). 

Operations  databehandling (Operational processing) (OLTP) 

Operations databehandling hänvisar till de system som sköter dagliga 
transaktioner i organisationen. Betoningen är på att stödja organisationens 
funktionalitet genom att behandla transaktioner på ett rätt och effektivt sätt. 
Exempel på transaktioner är försäljning, orderbehandling och produktions 
planering (Poe m.fl. 1998). Chaundhuri m.fl. (1997) menar att databehandlingen 
är strukturerad och enformig och består av korta, atomära och enstaka 
transaktioner. 

Analytisk databehandling (Analytical processing) (OLAP) 

Analytisk databehandling (kallas också för informations eller beslutsstöds 
process) är en process som skall stödja både strategiska beslut och ledarskaps 
beslut. Data som används är ofta historisk och gör det möjligt att analysera 
trender och mönster i stor mängd av data. Analytisk databehandlingssystem är 
ofta enbart läsbar data och tillåter inte uppdatering av den (Poe m.fl. 1998). 
OLAP består bl.a. av rollup, ökad aggregationsnivå, drill-down, minskad 
aggregationsnivå och slice-and-dice, selektion och projektion (Chaundhuri m.fl. 
1997). 
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3. Problem 
För att skapa en överblicksbild över problemområdet skall det sammanfattas vad 
ekonomistyrning är och vad den syftar till. Sedan skall problemet sättas i 
sammanhang med teorin. 
 
Att lönsamheten utgör grunden för företagets överlevnad enligt Ax m.fl. (2002) 
beskriver vad företagsledningen skall sträva mot, alltså skapa tillräcklig lönsamhet. 
Ledningen måste genom strategisk planering skapa mål att styra mot och därmed 
uppfylla företagets affärsidé. 
 
Ekonomistyrning kan indelas i två faser: planering och uppföljning. Dessa aktiviteter 
delas i sin tur in i 3 nivåer: strategisk styrning, taktisk styrning och operativ styrning. 
Operativ styrning angår inte ämnet i detta arbete. Detta innebär att först planeras vilka 
mål som skall uppnås och så genom uppföljning undersöks om de uppsatta målen har 
uppnåtts. Dessa aktiviteter utförs på varje nivå.  
 
Strategisk planering som ses som kvalitativt inriktad och har tidshorisonten tre år eller 
längre, skall svara på långsiktiga frågor om vad skall uppnås. För att kunna fatta bättre 
och snabbare beslut behövs historisk data för att analysera trender och utveckling i 
datan som är underlag för beslutet. När företagsledningen har fått svar på frågan vad 
företaget skall sträva mot måste ledningen svara på hur skall de nå dit.  
 
Taktisk planering eller styrning är kvantitativt inriktad och har tidshorisonten ett till 
tre år. Den skall svara på frågan om hur företaget skall uppnå satta mål. Budgetering 
är en av huvudprocesserna och genom budget skall förväntningar och åtaganden för 
företaget uttryckas i ekonomiska termer. 
 
För att kunna jämföra resultatet mellan olika perioder behövs styrmått eller nyckeltal 
som är ett tal eller annan storhet som ger information om prestation. Det innebär vad 
som har åstadkommits, utförts eller genomförts. Dessa nyckeltal används bl.a. för att 
jämföra värkligt utfall med planerade mål i uppföljningsprocessen. 
 

3.1 Problemet 
Vanliga affärssystem har till syfte att samla in realtidsdata från den löpande 
verksamheten. Exempelvis så registreras varor från lagret och affärssystemets databas 
kan endast visa den aktuella lagermängden på den aktuella tidpunkten men har ingen 
möjlighet att visa gårdagens lagermängd, dvs. ingen historisk data lagras i 
affärssystemets databas (operativa databasen). 
 
Affärssystemet kan visa resultat och balansräkning som gäller för en viss period men 
om det skall jämföras med andra perioder behöver dessa årsräkningar skrivas ut på 
papper eller tas ut på elektroniskt form och andra verktyg t.ex. excel användas för 
analysen.  
 
Eftersom affärssystemet endast beräknar ett begränsat antal nyckeltal så måste 
analytikern eller chefen samla på sig den information han behöver för sin analys och 
utföra dessa beräkningar i t.ex. excel. Detta är manuell process och tar mycket tid. 
Chefer är dyr arbetskraft och måste kunna egna sin tid åt viktigare uppgifter.  
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Detta visar tydligt att data måste extraheras manuellt från affärssystemets databas och 
analyseras i annat verktyg på manuellt sätt. Genom att använda datalager är det 
möjligt att lagra historisk data periodvis som sedan är tillgänglig för undersökning av 
trender i datan.  
 
Problemet som skall granskas kan delas upp i två huvuddelar: 

Förbättra beslutsunderlaget i strategisk styrning 

Är det möjligt att förbättra beslutsunderlaget för strategisk styrning genom systemstöd 
och därmed möjliggöra trendanalys? 

Förbättra taktisk styrning 

Är det möjligt att förbättra taktisk styrning genom systemstöd som ger en tydlig 
överblicksbild över verksamhetens hälsa, underlättar budgeteringsprocessen och 
förbättrar uppföljningsprocessen? 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
Genom litteraturstudier skall det undersökas vilken information som är av mest nytta 
för ledningen och sedan skall det undersökas om det är möjligt att underlätta 
strategisk och taktisk styrning samt uppföljningsprocessen genom systemstöd. Detta 
för att ledningen på ett snabbt sätt skall kunna analysera verksamhetens hälsa och 
fatta snabbare och bättre beslut. 
 
Systemstödet kommer att undersökas genom implementation av en prototyp. 
Prototypen kommer att ha du Pont schema som bas. Du Pont schema är högaktuellt 
även om det togs fram för mer än 70 sedan. Det är mycket använt, dels som bas i olika 
ekonomiska system, och dels för att undersöka analysmåtten som utgör räntabilitet på 
totalt kapital i strävan efter att söka sig till orsakerna till denna. Det är inte mycket 
skrivet om andra metoder (Hallgren, 2003). 
 
För att verifiera problemet och resultatet skall två personer intervjuas. Dessa personer 
har kunskap inom affärssystem generellt och användning av nyckeltal i 
lönsamhetsanalys. 
 
Verktyget är tänkt använda datalager och det skall extrahera data från affärssystemet 
månadsvis i form av resultat och balansräkning och lagra dessa i datalagret. 
 
Att ge en tydlig överblicksbild över verksamhetens hälsa innebär att verktyget hämtar 
utfallsdata för en viss period från datalagret och beräknar alla nyckeltal som definieras 
i BAS-nyckeltal (se bilaga 1). Dessa nyckeltal används enligt Samuelson (1998) för 
att bedöma om ett företag har en sund ekonomi och utveckling. Verktyget skall visa 
grafiskt ett du Pont schema (se bilaga 2) som visar vissa förhållanden mellan de olika 
nyckeltalen i schemat med fokus på räntabilitet på eget kapital. Verktyget skall också 
beräkna alla BAS-nyckeltalen enligt de definitioner som visas i bilaga 1 och 
presentera i en tabell. Att alla nyckeltal finns tillgängliga på ett ställe ligger till grund 
för bedömning av företagets hälsa. I denna tabell skall det vara möjligt att hämta 
information om hur varje nyckeltal skall tolkas. 
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Budgetprocess 

Att förbättra budgeteringsprocessen innebär att möjliggöra simulering i både 
resultaträkning och balansräkning samt i du Pont schemat. 
 

Att använda resultaträkningen och balansräkningen för simulering skall gå till 
på det sättet att båda räkningarna visas grafiskt. Användaren skall kunna mata in 
önskade värden som utgör de olika summorna i räkningarna (se bilaga 3) och på 
så sätt få fram önskad budget. När resultaträkningen ändras skall ändringen i 
årets resultat automatiskt uppstå i balansräkningen. Antingen kan användaren 
börja med ett blankt formulär eller så kan han hämta data för en viss period som 
används som utgångspunkt och ändra den. Resultatet skall kunna lagras i 
datalagret som prognos. 
 
Att använda du Pont (se bilaga 2 och kapitel om du Pont) för simulering skall gå 
till på följande sätt. På samma sätt som tidigare beskrivits skall användaren 
kunna börja med ett blankt formulär eller hämta lagrad data. Sedan skall 
användaren kunna ändra på de olika siffrorna som finns i schemat för att få fram 
önskad lönsamhet. När en siffra ändras skall alla siffror både till höger och 
vänster om den ändrade siffran ändras. Det som är svårt att utföra i simuleringen 
är att det inte är 1:1 relation mellan siffrorna utan 1:N, alltså är 2 eller flera 
siffror som utgör en annan siffra. Hur detta skall lösas beskrivs senare i kapitlet. 
Simuleringen skall så kunna lagras i datalagret. 

Uppföljning 

Att förbättra uppföljningsprocessen innebär att möjliggöra en avvikelseanalys av 
nyckeltalen. Genom att lagra data om budget och prognos för varje period i datalagret 
skapas en möjlighet att jämföra med det verkliga utfallet för en viss period. 
Uppföljningsprocessen är styrning genom återföring (se figur 4) och genom att ha ett 
underlag för avvikelseanalys av nyckeltalen är det möjligt att fatta snabbare och bättre 
beslut för vilka åtgärder som skall vidtas.  
 

3.3 Avgränsningar 
Uppgiften går utifrån att datalagret finns med datan som behövs för beräkningarna. 
Alltså transaktionen från affärssystemet till datalagret står utanför uppgiften. Datan 
som lagras i datalagret är resultaträkningen och balansräkningen i sin helhet och skall 
samlas in periodiskt efter att temporärt bokslut har utförts, t.ex. varje månad eller var 
3:de månad.  
 
Uppgiften utgår ifrån att resultaträkningen är kostnadsslagsindelad därför att enligt 
Sundberg (1998) kan resultaträkningen ställas upp på två olika sätt. Vid det första 
bokslutet kan företaget enligt årsredovisningslagen (ÅRL), välja mellan två 
uppställningsformer för resultaträkningen, kostnadsslagsindelad eller 
funktionsindelad. Dessa uppställningsformer skiljer sig åt angående hur 
rörelseresultatet uppkommit. Funktionsindelad resultaträkning specificerar 
kostnaderna för olika funktioner t.ex. tillverkning, försäljning osv. medan 
kostnadsslagsindelad resultaträkning specificerar kostnaderna för olika kostnadsslag 
t.ex. material, personal och avskrivningar. Fortsättningen av resultaträkningen är 
däremot gemensam. Sundberg (1998) menar att uppställningsformen 
kostnadsslagsindelad, kommer att bli mest vanlig, framför allt för de små och 
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medelstora företagen. Uppställningsformen tycks vara lämpligare på grund av att den 
följer BAS-kontoplanen rakt av och den är något mindre avslöjande med tanke på ett 
fåtal produkter.(Sundberg, 1998) 

Simulering 

Eftersom förhållandet mellan de faktorer som utgör du Pont schemat inte är 1:1 utan 
1:N skall nu beskrivas hur ändringar kan delas till vänster i du Pont schemat. Det 
finns tre alternativ: 100:0, 50:50 eller beräkna med hur stor andel varje faktor bidrar 
till slutsiffran och dela upp ändringen i samma förhållanden (Jämför med figur 8). För 
att förklara detta visas exempel på hur detta kan gå till. 
 
Om ändringen fördelas 110:0, dvs. hela ändringen delas till vänster och upp i schemat. 
Ändring i bruttomarginal på 10 tkr. (905 tkr. till 915 tkr.) utgör 100% ändring i t.ex. 
försäljning som blir då 1.775 + 10 = 1.785 tkr. och ingen ändring i kostnad sålda 
varor. 
Bruttomarginal blir 1.785 tkr. – 870 tkr. = 915 tkr. alltså ökar den från 905 tkr. till 915 
tkr. 
 
Om ändringen fördelas 50:50, dvs. ändringen delas upp i två jämna delar till vänster i 
schemat på var sin låda. Ändringen i bruttomarginal på 10 tkr. (905 tkr. till 915 tkr.) 
utgör 50% ändring eller 5 tkr. i försäljning som blir 1.775 + 5 = 1780 tkr. och 50% 
ändring eller 5 tkr. i kostnad sålda varor som blir 870 – 5 = 865 tkr. 
Bruttomarginal blir 1780 tkr. – 865 tkr. = 915 tkr. alltså ökar den från 905 tkr. till 915 
tkr. 
 
Om ändringen fördelas förhållandevis till vänster i schemat. För att beräkna hur stor 
andel varje faktor utgör i bruttomarginal: 
1.775 + 870 = 2.645 och 1.775 är 67,11% av 2.645 och 870 är 32,89% av 2.645. 
 
Ändring i bruttomarginal på 10 tkr. (905 tkr. till 915 tkr.) utgör 67,11% ändring eller 
6.711 kr. i försäljning som blir 1.775.000 + 6.711 = 1.781.711 kr. och 32,89% ändring 
eller 3.289 kr. i kostnad sålda varor som blir 870.000 – 3.289 = 866.711 kr. 
Bruttomarginal blir 1.781.711 kr. – 866.711 kr. = 915 tkr. alltså ökar den från 905 tkr. 
till 915 tkr. 
 

 
 

Figur 8. Förhållanden mellan tre objekt. 
 
I den implementerade prototypen för verktyget användes fördelning på 50:50 mellan 
lådorna. Detta gjordes för att göra implementeringen enklare. Det är troligen bättre att 
fördela förhållandevis men det är inte syftet med detta arbete att avgöra det, utan visa 
hur simuleringen kan utföras. 
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4. Metod 
 Arbetet handlar om att undersöka om strategisk och taktisk styrning kan förbättras 
genom systemstöd. Systemstödet skall underlätta styrningens beslutsprocess. 
Systemet i sig är väldigt omfattande och det är omöjligt att implementera hela 
systemet som visar funktionaliteten inom den tidsram som gäller för detta arbete. För 
att undersöka om verktyget gör nytta och underlättar strategisk och taktisk styrning 
skall personer med kunskap inom området intervjuas. 
 
Metoden som används kallas fallstudie. En fallstudie innebär att en undersökning görs 
på en mindre avgränsad grupp och det kan omfatta en individ till en grupp individer 
eller en organisation eller en situation. Man utgår ifrån ett helhetsperspektiv och 
försöker få så täckande information som möjligt och fallstudien förekommer ofta när 
processer och förändringar skall studeras. Hur fallet är valt i en fallstudie påverkar hur 
generaliserbarheten hos resultaten blir. Antingen kan en population av fall med 
samma egenskaper väljas slumpmässigt eller så kan fall väljas så olika som möjligt i 
något viktigt avseende. Generaliserbarheten i förhållande till populationen kan då 
diskuteras utifrån resultaten (Patel & Davidson, 1994). 
 
Med hjälp av litteraturgenomgång togs fram vilken information ekonomianalytiker 
behöver i ekonomisk styrning för att få bild av den funktionalitet systemet skall ha. 
Litteraturgenomgången har till syfte att söka tidigare undersökningar inom området 
för kunskap om ekonomistyrning. 
 
För att undersöka nyttan av systemet används också intervjuer som är en teknik för att 
samla in information genom frågor. Med intervju menas vanligtvis att intervjuaren 
träffar intervjupersonen personligen men en intervju kan även genomföras via telefon. 
När information skall samlas in genom intervju måste två aspekter beaktas. Första 
aspekten är standardisering som handlar om hur mycket ansvar som lämnas till 
intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Andra 
aspekten är i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka 
beroende på sin inställning eller tidigare erfarenheter. En intervju kan alltså vara 
beroende av hög eller låg grad av standardisering och strukturering (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Intervjuerna som utfördes i detta arbete hade låg grad både i standardisering och i 
strukturering. Frågorna syftade till att ta fram intervjupersonens åsikter om strategisk 
och taktisk styrning skulle kunna förbättras med hjälp av verktyget. Frågorna var 
också tänkta att starta diskussion om hur nyckeltal används i styrning och hur 
tillgängliga de är i vanliga affärssystem. 
 
Val av intervjupersoner hade som syfte att försöka hitta personer med olika 
kompetens. Detta för att försöka undersöka frågan från olika vinklar och därmed få 
fram synpunkter från olika grupper inom företagsstyrning och systemanvändning. 
Intervjupersonerna representerar: kunnig inom affärssystembranschen, kunnig om hur 
nyckeltal används i ekonomisk styrning och en ekonomichef. Genom dessa 
intervjupersoner skapas möjlighet att ta fram information om hur affärssystem 
används för att ta fram nyckeltal och bearbeta dessa, om hur nyckeltal används i 
praktiken för företagsstyrning och hur ekonomichefer använder affärssystem för 
ekonomistyrning. Allt detta för att skapa en bild av hur affärssystem och nyckeltal 
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används i företagsstyrning och hur strategisk och taktisk styrning kan förbättras 
genom utvecklig av verktyget. 
 
Eftersom det är endast två personer som intervjuas kan det diskuteras om det ger 
tillräckligt övertygande svar på om den ekonomiska styrningsprocessen kan förbättras 
genom systemstöd eller inte. På grund av detta kan undersökningen stå som 
förundersökning eller pilotstudie. Förundersökningar görs när speciell kunskap söks, 
alltså kunskap som inte finns i litteratur. Pilotstudier används t.ex. när en viss 
uppläggning skall prövas. De motsvarar egentligen undersökningen men genomförs i 
liten skala (Patel & Davidson, 1994). 
 
För att kunna visa vissa funktioner och utseenden i verktyget bättre och tydligare 
implementerades prototyper. Implementeringen gjordes i Visual Pascal i Delphi. 
Detta programmeringsspråk är objektorienterat. För att kunna visa databashanteringen 
mot datalagret replikeras datalagret med en SQL tabell i Interbase databas. SQL 
tabellen har samma utseende som faktatabellen skulle göra i datalagret. På detta sätt är 
det möjligt att visa hur verktyget skall fungera mot datalagret utan att behöva 
extrahera data från affärssystemet i datalagret och koppla verktyget till datalagret. 
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5. Genomförande 
5.1 Analys och Kravspecifikation 

Syfte 

Uppgiften är att undersöka om den ekonomiska styrningsprocessen kan förbättras 
genom ett systemstöd. Detta system skall ha fyra huvudfunktioner. Det skall kunna 
visa alla BAS-nyckeltal grafiskt, visa resultat och balansräkning grafiskt, visa du Pont 
schema grafiskt och det skall kunna visa avvikelser i nyckeltal grafiskt. Systemet skall 
också möjliggöra simulering både i du Pont schemat och resultat/balansräkningen för 
att underlätta prognos och budgetering. Alla resultat från simuleringen skall kunna 
lagras i datalager. Figur 9 visar hur systemet skall se ut och Figur 10 visar 
helhetsbilden hur verktyget, datalagret och affärssystemet hänger ihop. 
 

 

 
 

Figur 9. Helhetsbild av systemet. 
 

 
 

Figur 10. Helhetsbild av verktyget, datalagret och affärssystemet. 
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Systemets tjänster 

Verktyget hämtar resultaträkning och balansräkning från ett datalager och skall kunna 
beräkna BAS-nyckeltalen och lagra det igen i datalagret. Det skall kunna visa dessa 
BAS-nyckeltal i en tabell. Resultaträkningen och balansräkningen skall också kunna 
visas grafiskt. Det skall vara möjligt att simulera i årsräkningarna och lagra 
simuleringen i faktatabellen i datalagret för budget och prognos. Det skall kunna visa 
avvikelser i nyckeltalen mellan det verkliga utfallet och budgetering eller prognos. 
Verktyget skall kunna beräkna ett du Pont schema utifrån faktatabellerna och visa du 
Pont schemat grafiskt. Det skall också vara möjligt att simulera i du Pont schemat och 
lagra i faktatabellen för budget och prognos. Vad simulering innebär skall nu 
beskrivas. 
 
Simulering i resultat och balansräkningen innebär att användaren får en grafisk bild av 
räkningarna med möjlighet att ändra posterna som utgör summorna i räkningarna. 
Exempelvis (se bilaga 3) kan posterna nettoomsättning eller ränteintäkter ändras i 
resultaträkningen men inte bruttoresultat eller rörelseresultat där de två sistnämnda är 
summor som utgörs av poster. I balansräkningen skall det fungera på samma sätt, 
möjlighet att ändra poster men inte summerade siffror. Resultaträkningen och 
balansräkningen skall vara ihopkopplade på automatiserat sätt, dvs. årets resultat på 
resultaträkningen skall automatiskt föras över på balansräkningen i eget kapital. 
Användaren skall också ha möjlighet att ta fram ett blankt räkningsformulär, alltså 
formulär utan några siffror, och fylla i önskade värden.  
 
Simulering i du Pont skall gå till på följande sätt; Användaren kan antingen hämta 
data ifrån det verkliga utfallet eller de budgeterade värden och ladda in i du Pont 
schemat. Verktyget skall beräkna de värden som visas i schemat. Därefter kan 
användaren mata in önskade värden på de olika posterna (se bilaga 2) och verktyget 
skall återberäkna schemat efter varje ändring. I kapitlet om du Pont beskrivs hur 
posterna i schemat är beräknade och enligt det blir det enkelt att beräkna åt höger men 
eftersom det inte gäller 1:1 relation utan 1:N mellan poster åt vänster blir det 
komplicerat att utföra beräkningarna. När beräkningarna är utförda skall användaren 
kunna lagra resultatet som en prognos eller budget. 
 
Användaren skall kunna välja vilka nyckeltal som skall presenteras efter vilka 
nyckeltal han tycker beskriver verksamheten bäst. 

Kommandon man kan ge 

Systemet skall använda data i datalager. Data skall extraheras från affärssystemet i 
datalagret periodiskt, exempelvis en gång varje månad. Hur data extraheras från 
affärssystemet står utanför arbetet. Arbetet utgår ifrån att data finns i datalagret i rätt 
format. Systemet ger möjlighet att välja vilken data som skall användas och sedan 
presentera grafisk som du Pont, resultat/balansräkning eller nyckeltal. Om avvikelser 
skall undersökas skall användaren kunna välja vilka två perioder som skall användas 
och det skall vara möjligt att jämföra både budget och verkliga utfallet.  

Visualisering 

För att ge exempel på hur prototyperna som visar du Pont schemat ser ut visas två 
skärmdumpar. Den ena visar hur val av information från datalagret kan se ut och den 
andra visar hur simuleringen kan utföras. 
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Prototyp 1 

 

 
 

Figur 11. Exempel på hur man kan välja år och period. 
 
Figur 11. är bild av hur du Pont schemat kan implementeras. Prototyp 1 är kopplad till 
en SQL databas som representerar datalagret. I databasen finns data lagrat från ett 
tänkt affärssystem. För att beräkna schemat behövs inte komplicerade formler utan det 
råder ett enkelt samband mellan entiteterna i schemat. Bilden beskriver hur schemat 
kan presentera information från datalagret där det kan väljas för vilken månad och år 
information önskas. Eftersom datalagret extraherar data månadsvis från den operativa 
databasen och operativ databas är realtids, så blir det ackumulerade värden som 
presenteras. Om valet är maj 2002 så visas värden som utgör lönsamheten till och 
med maj 2002, alltså från och med januari till och med maj. Informationen i schemat 
visar då svar på frågan ”hur bra har företaget gjort från början av året till slutet av 
maj”? Schemat visar tydligt vilken grund som ligger bakom lönsamheten.  
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Prototyp 2 

 

 
 

Figur 12. Exempel på hur prototyp 2 ser ut 
 
Figur 12. visar hur schemat kan se ut för att möjliggöra simuleringen. Det finns några 
möjliga scenarier om vilken information det presenterar. Som exempel på det kan det 
tänkas att användaren slår in sina önskade värden i lådorna som är löv i trädet för att 
se vart det leder. Eller så kan information från önskad period hämtas och användaren 
använder den som utgångspunkt för sin analys. Exempelvis kan absolutvärdet för 
vinstmarginalen (kr. 137.000) ändras till något annat för att se vilka konsekvenser det 
har för andra poster eller så kan procent värdet ändras. När ett värde ändras skall 
schemat beräkna värden åt båda håll och både i procentvärde och absolutvärde. På 
detta sätt kan användaren söka sig fram till tillfredställande lönsamhet och se t.ex. 
vilka värden försäljning, kostnad sålda varor eller administrativa kostnader måste ha 
beroende på vilka parametrar som är av intresse.  
 

5.2 Design och Implementering 

Implementering 

Syftet med arbetet är inte att implementera verktyget i sin helhet, utan att försöka få 
en uppfattning om ett sånt verktyg skulle vara av någon nytta i att förbättra strategisk 
och taktisk styrning i företaget. Därför implementeras enbart vissa funktioner för att 
ha möjlighet att visa hur verktyget är tänkt fungera. Det implementerades två 
prototyper. 
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Prototyp 1 

Den första är avsedd att visa hur verktyget skulle kunna visa du Pont schemat, 
beräkna värden och presentera dem i schemat. Prototypen skall också visa hur 
databashanteringen kan realiseras och visa hur faktatabellen ser ut. Här gjordes 
ytterligare avgränsningar. I stället för att koppla verktyget till ett verkligt datalager 
används en SQL tabell som skall representera datalagret. Detta för att i verkligheten 
skulle det behövas tillgång till ett verkligt datalager och det kräver mycket arbete att 
skapa faktatabellen i datalagret och transformera datan på ett rätt sätt. SQL tabellen 
ser ut på samma sätt som faktatabellen skulle göra, så det fungerar på samma sätt. 
Värden lagras med ett script för att säkra att datalagret innehåller värden. Värden som 
lagras är enbart de som behövs för att beräkna poster i du Pont schemat, inte hela 
resultat- och balansräkningen. När tabellen skapas finns också attribut för de nyckeltal 
som beräknas i schemat för att kunna lagra dem. En rad i tabellen innehåller värden 
som utgör förutsättningar för beräkningarna samt lagrat resultat dvs. nyckeltalen du 
Pont. Verktyget är programmerat i Delphi och databasen är Interbase.  
 
I prototyp 1 används enbart två klasser; En för du Pont schemat och en för att visa 
faktatabellen. Klassen (klass 2) för faktatabellen gör ingen annat än att hämta tabellen 
i sin helhet. De metoder i klassen (klass 1) för du Pont schemat som är av mest 
intresse för arbetet är de funktioner som beräknar posterna i schemat och visas i tabell 
1.  
 
 

Tabell 1. Funktioner i prototyp 1 
function AdmK(typ: Integer): Real; // Administrativa kostnader 
function AT(typ: Integer): Real; // Genomsnittliga anläggningstillgångar 
function BM(typ: Integer): Real; // Bruttomarginal 
function FinInt(typ: Integer): Real; // Finansiella Intäkter 
function ForsK(typ: Integer): Real; // Försäljningskostnader 
function havstEffekt: Real; // Hävstångseffekt 
function KOH(typ: Integer): Real; // Kapital Omsättnings Hastighet 
function KSV(typ: Integer): Real; // Kostnad sålda varor 
function NO(typ: Integer): Real; // Nettoomsättning - Försäljning 
function OvrKost(typ: Integer): Real; // Övriga intäkter/kostnader 
function OT(typ: Integer):Real; // Genomsnittliga omsättningstillgångar 
function RE: Real; // Räntabilitet på eget kapital 
function RK(typ: Integer): Real; // Rörelsekostnader 
function RM(typ: Integer): Real; // Rörelsemarginal 
function RS: Real; // Genomsnittlig låneränta 
function RT(typ: Integer): Real; // Räntabilitet på totalt kapital 
function RTminusRS: Real; // RT minus RS 
function SdivE: Real; // Skuldsättningsgrad 
function TKstjarna(typ: Integer): Real; // Genomsnittligt totalt kapital 
function VM(typ: Integer): Real; // Vinst Marginal 

 
Varje funktion beräknar både absolut värden (case 2) och kvoter (case 1). Här visas 
exempel på hur funktionerna för nettoomsättningen (NO) och kostnad sålda varor 
(KSV) ser ut och så hur bruttomarginal (BM) beräknas utifrån de två förstnämnda. 
 

function TFormMain.BM(typ: Integer): Real; 
begin 
  case typ of 
    1: BM := NO(1) - KSV(1); 
    2: BM := NO(2) - KSV(2); 
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  end; 
end; 
 
function TFormMain.NO(typ: Integer): Real; 
begin 
  Case typ of 
    1 : NO := absNettoOmsattning / absNettoOmsattning * 100; 
    2 : NO := absNettoOmsattning; 
  end; 
end; 
 
function TFormMain.KSV(typ: Integer): Real; 
begin 
  case typ of 
    1: KSV := absKSV / absNettoOmsattning * 100; 
    2: KSV := absKSV; 
  end; 
end; 

 
Detta är ett enkelt sätt att beräkna posterna och fylla i schemat. Objekten som utgör 
själva schemat är designade på formen alltså skapas de inte under exekveringen (run-
time). Andra metoder i klassen utför databashantering och liknande. Denna 
programstruktur gör det svårt att hantera simuleringen så därför gjordes en annan 
prototyp för att visa hur den skall gå till. 

Prototyp 2 

För att kunna visa hur simuleringen kan gå till implementerades en annan prototyp. 
Den första var inte tillräckligt objektorienterat strukturerad för att utföra de 
beräkningarna på enkelt sätt. För att kunna göra det på ett enkelt sätt används arv och 
polymorfism. Tanken är att kunna utföra beräkningarna på ett rekursivt sätt. 
 
Klassdiagramet visas på Figur 13. Superklassen kallas Nyckeltal och subklasserna 
kallas NyckeltalMi, NyckeltalPl, NyckeltalMu, NyckeltalDi och NyckeltalRK. 
Klassen Nyckeltal är abstrakt så ingen instans skapas av den. Metoderna fRight, 
fLeft1 och fLeft2 har ingen kod och överlagras när en instans av subklasserna skapas. 
 

 
Figur 13. Klassdiagram för simuleringen i du Pont 

 
Vissa egenskaper definieras för att underlätta kontroll på viket objekt som står i fokus 
när beräkningarna pågår. Dessa egenskaper får ett värde när objekten instansieras. 
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Dessa egenskaper är Parent1, Parent2 och Child. När ett objekt skapas får det 
information om vilka föräldrar det har och vilket barn det har. (se Figur 14). På detta 
sätt skapas också möjlighet för rekursiva beräkningar.  
 

 
 

Figur 14. Egenskaper hos objekten 
 
Metoden fRight beräknar värden till höger och det används fem olika typer av fRight 
för att beräkna du Pont schemat efter vilka förhållanden som råder mellan objekten 
(se bilaga 2). Varje objekt i du Pont schemat beräknas som summa, skillnad, 
multiplikation eller division av de två objekten som står till vänster. Rörelsekostnader 
är det enda objektet som utgörs av tre objekt. 
 

 
 

Figur 15. En del av du Pont schemat 
 
Exempelvis så beräknas Rörelsemarginal (se Figur 15) genom skillnaden mellan 
bruttomarginal och rörelsekostnader alltså 905 tkr. – 780 tkr som utgör 125 tkr. 
Rörelsemarginal är en instans av NyckeltalMi (se Figur 13) och fRight överlagras så 
att fRight beräknar skillnad. Objekt som är instans av: NyckeltalPl så överlagras 
fRight och beräknar summan, NyckeltalMu så överlagras fRight och beräknar 
multiplikation, NyckeltalDi så överlagras fRight och beräknar division och 
NyckeltalRk så överlagras fRight och beräknar summan av tre objekt.  
 
Metoderna fLeft1 fLeft2 skall beräkna värden som de två objekten till vänster skall ta 
när simuleringen är på gång. Eftersom det inte råder 1:1 förhållande mellan objekten 
utan 1:N så blir det svårt att dela upp ändringen från höger till vänster. I 
implementeringen av prototypen så används 50/50 uppdelning (se avgränsningen i 
Kapitel 3) för att visa att detta är möjligt. 
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6. Analys och Resultat 
Syftet med detta arbete är att undersöka om ekonomiska styrningsprocesser kan 
förbättras genom ett systemstöd. För undersökningen implementerades två prototyper 
för att visa hur du Pont schema fungerar och hur simuleringen skulle kunna gå till i du 
Pont schema. Med hjälp av litteraturgenomgång togs det fram vilken information som 
är av nytta för analytikern och vilket arbetssätt de arbetar efter. Detta för att 
undersöka hur systemet på bästa sätt kan förbättra ekonomiska styrningsprocesser. 
 
En upprepning av frågorna i problemställningen säger; Problemet som skall granskas 
kan delas upp i två huvuddelar: Att förbättra beslutsunderlaget i strategisk styrning 
och förbättra taktisk styrning. 

Förbättra beslutsunderlaget i strategisk styrning 

Är det möjligt att förbättra beslutsunderlaget för strategisk styrning genom 
systemstöd och därmed möjliggöra trendanalys? 
 

Förbättra taktisk styrning 

Är det möjligt att förbättra taktisk styrning genom systemstöd som ger tydligt 
överblicksbild över verksamhetens hälsa, underlättar budgeteringsprocessen och 
förbättrar uppföljningsprocessen? 
 
Systemet skall kunna stödja strategisk planering, skapa underlag för beslutsfattande 
och möjliggöra trendanalys. 
 
Förbättring av beslutsunderlaget i strategisk styrning skall uppnås genom att använda 
datalager. Datalager skapar ett underlag för trendanalys genom att lagra historisk data. 
Förutsättningen är att företaget gör ett temporärt bokslut månadsvis och sedan 
extraheras data till datalagret. De data som lagras i datalagret är i princip 
informationen som resultat- och balansräkningen innehåller och detta är basen för all 
analys som görs med detta system. 
 
Beslutsunderlaget skall kunna förbättras genom att användaren skall kunna hämta du 
Pont schema som beräknar och visar nyckeltal och andra analysmått och sätter dem i 
sammanhang med varandra. På detta sätta kan användaren snabbt se en övergripande 
bild av företagets hälsa. Eftersom information lagras månadsvis i datalagret så kan 
användaren söka bakåt i tiden och därmed jämföra t.ex. om företaget gjorde lika bra 
denna månad som samma månad förra året. Detta skall också stödja budgetprocessen 
på samma sätt.  
 
Trendanalys möjliggörs genom att datalagret innehåller data som månadsvis 
extraheras från affärssystemet och att systemet skall lagra alla beräknade BAS-
nyckeltal. Själva trendanalysen, eller undersökningen av tidigare okända relationer 
mellan nyckeltalen, skall utföras med speciella verktyg som ligger utanför denna 
uppgift. Datalagret står dock som underlag för analysen. Systemet i sin tur skall kunna 
presentera grafer med valda nyckeltal över en längre period och därmed visa trender i 
dessa nyckeltal. 
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För att skapa stöd vid planeringsprocessen så skall systemet möjliggöra simulering 
både i du Pont scheman och i årsräkningarna. På det sättet skall ledningen snabbt, 
enkelt och på ett övergripande sätt kunna se vilka förutsättningar ger önskat resultat. 
Resultatet skall sedan kunna lagras i datalagret för att utfallet skall kunna jämföras 
med planeringen. 
 
Systemet skall också kunna stödja uppföljningsprocessen genom att både budgetering 
och planering lagras i datalagret och därmed snabbt kan jämföras med det verkliga 
utfallet för en viss period. Systemet skall presentera jämförelsen i form av en 
avvikelseanalys där användaren snabbt och tydligt ser hur det verkliga fallet avviker 
från det budgeterade. 
 
För att undersöka om ekonomiska styrningsprocesser kan förbättras med systemstöd 
så intervjuades två personer med olika kompetens inom ekonomistyrning. Den ena 
personen har kompetens inom affärssystem generellt och känner till de alternativ som 
används på marknaden. Den andra har kunskap om hur ekonomistyrning hos företag 
går till och hur nyckeltal används i analyser. Båda tyckte det var intressant att se hur 
simuleringen fungerade i du Pont och att ha möjligheten att simulera på detta sätt 
skulle i högsta grad vara nyttigt när det gällde frågor om lönsamhet. De påpekade att 
genom mer utveckling skulle verktyget vara av ännu större nytta för 
ekonomistyrningen. 

Sammanfattning av intervjuerna 

Sammanfattningsvis kan man säga att vanliga affärssystem inte har funktionen att 
skaffa fram BAS-nyckeltalen. De nyckeltal som man får beräknade i affärssystemet är 
endast ett fåtal och hör till kategorin grundnyckeltal, t.ex. avkastning på totalt kapital, 
soliditet och liknande. Andra nyckeltal måste man beräkna manuellt eller med hjälp 
av t.ex. en excel fil eller liknande. Det tar lång tid att samla ihop den data som behövs 
och mata in i excel filen. På detta sätt får man fram nyckeltalen som önskas men man 
måste behandla dem ytterligare för att kunna analysera dem. Enligt båda 
intervjupersonerna skulle detta verktyg definitivt förbättra styrningsprocessen. 
Verktyget skulle skaffa fram nyckeltalen direkt när bokslutet är klart och man har 
extraherat data till datalagret. 
 
Båda tycker att du Pont schemat snabbt skulle hjälpa ekonomipersonal att sätta de 
viktigaste nyckeltalen i sammanhang och därmed tolka resultat och balansräkningen. 
Att kunna simulera i du Pont schemat skulle också hjälpa till med budgetering därför 
att löven i schemat är väldigt viktiga poster. Erlingson (Personlig kontakt, juli, 2005) 
påpekar att det skulle vara av nytta att dela upp omsättningstillgångar ytterligare i 
schemat för att kunna kontrollera kundfordringar. Hernant (Personlig kontakt, 
september, 2005)håller med om det och menar att den posten är ofta oklar hos små 
företag. 
 
Båda intervjupersonerna tyckte att strategisk och taktisk styrning kunde förbättras 
genom systemstöd eftersom informationen som den skaffar fram skulle hjälpa 
ledningspersonal att fatta snabbare och bättre beslut angående verksamheten och få 
bättre uppfattning om verksamhetens hälsa. 
 
För att understryka vilka trender som pågår så menar Wallström (2005, 31 augusti) att 
det ställs allt högre krav på programleverantörer att bygga analyseringsverktyg in i 
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affärssystemen. Dessa verktyg måste vara enkla att använda och personalen skall inte 
behöva någon speciell kunskap för att använda dem. Han tar som exempel 
affärsanalys och menar att program för affärsanalys spelar en allt viktigare roll i 
företagen. Han menar att man måste vara noga med att identifiera användarens behov. 
När användaren har mindre utbildning när det gäller analys kan analyserna byggas in i 
gränssnittet. Artikeln stödjer tankesättet bakom uppgiften och att analys av 
verksamheten blir allt viktigare än den var förut. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel görs en granskning av arbetets genomförande och resultatet diskuteras. 
I slutet beskrivs några föreslag till fortsatt arbete. 
 

7.1 Kritisk granskning av arbetet 
Verktyget har utvecklats under arbetets gång och har kommit en bra bit från den 
ursprungliga idén. I början var du Pont simuleringen i huvudfokus men när arbetet 
utvecklades tycktes det vara för knappt med hänsyn till att verktyget skall förbättra 
strategisk och taktisk styrning. För att ta fram bättre stöd har man satt ökad vikt på 
BAS-nyckeltalen och avvikelseanalys. Nu tycks verktyget stödja beslutsfattande i 
strategisk styrning och uppföljning i taktisk styrning. Arbetet reflekterar detta. 
 
För att undersöka vilken funktionalitet verktyget skulle ha utfördes en 
litteraturgenomgång och där är jag den enda kravställaren. Det skulle ha varit bättre 
att implementera en prototyp av hela systemet för att undersöka vilken funktionalitet 
som skulle behövas för att förbättra styrningsprocesserna, men den tid och omfattning 
som arbetet får ta räcker inte. Genom diskussion om tillvägagångssätt och visa de 
prototyper som implementerades tror jag dock att man kommer tillräckligt nära målet. 
 
Eftersom frågan som ställs söker svar på om detta verktyg kan förbättra strategisk och 
taktisk styrning genom systemstöd så är förväntat resultat att det är värt att utveckla 
ett system. Om det hade visat sig att verktyget inte var av någon nytta skulle man 
kunna sätta en punkt här. Det kan tyckas svagt för undersökningen att enbart intervjua 
två personer om nyttan av verktyget men jag tycker att de har bra kompetens inom 
området och ger därmed konstruktiv kritik. 
 
Det kan tyckas svagt att man inte implementerade hela verktyget men det är inte 
meningen att visa verktyget i helhet utan fokus ligger på att visa hur vissa problem 
kan lösas, t.ex. hur simuleringen kan utföras. Det skulle vara bra att visa andra 
funktioner t.ex. genom att implementera hur val av nyckeltal skulle gå till och hur det 
är möjligt att undersöka utveckling i dem. 
 

7.2 Förslag på fortsatt arbete 
Det finns många förslag på fortsatt arbete och här beskrivs några av dem. Som 
tidigare framkommit är meningen med detta arbete att undersöka om det är värt att 
fortsätta med detta arbete. Eftersom det får positiv kritik och visar sig förbättra 
strategisk och taktisk styrning är det värt att designa verktyget på nytt med fokus på 
vilken funktionalitet den skall ha och hur information skall presenteras. Men det som 
kan ses som viktigt att lösa är: 
 
Meningen med verktyget är att det skall vara användbart för olika affärssystem. Det är 
tänkt att verktyget skall fungera på samma sätt oberoende av system så datalagret 
innehåller samma information. Det som blir problemet är själva extraktionen från 
affärssystemet. Är det något som går att standardisera eller kanske måste det hanteras 
manuellt varje gång man installerar verktyget? 
 
Möjligheter behöver implementeras för att kunna justera uppdelningen när man 
simulerar i du Pont schemat. I arbetet används 50/50 uppdelning men det skall finnas 
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möjlighet för användaren att ändra det. Det finns andra funktioner som behöver 
implementeras för att göra detta verktyg bättre och några av dessa nämns i uppsatsen. 
 
I uppsatsen talas mycket om att möjliggöra trendanalys. Man har inte tagit någon 
ställning till hur det skall göras. Skall man lösa det med ett annat verktyg eller skall 
man försöka implementera det i ursprungliga verktyget? Det skulle vara av nytta för 
användaren att kunna välja vissa nyckeltal och undersöka om/hur de är relaterade. Att 
kunna göra detta automatiskt ger användaren väldigt nyttig information. 
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Bilaga 1    - BAS-nyckeltal 
 

BAS-nyckeltal – benämningar och definitioner 

Grundnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs branschnyckeltal) 

Avkastningsstruktur 
 

G1 Avkastning på eget kapital  
Nettoresultat i procent av justerat eget kapital. Justerat nettoresultat 

Justerat eget kapital 
% 

 

G2 Avkastning på totalt kapital  
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent 
av balansomslutningen. 

Justerat resultat efter finansiella intäkter 

Summa tillgångar 
% 

 

G3 Skuldränta  
Finansiella kostnader i procent av summa 
avsättningar och skulder inkl. latent skatteskuld. 

Finansiella kostnader 

Summa justerade skulder 
% 

 

G4 Riskbuffert totalt kapital  
Skillnaden (i procentenheter) mellan 
avkastningen på totalt kapital och skuldränta. 

Avkastning på totalt kapital – Skuldränta %  

Resultatstruktur 
 

G5 Rörelsemarginal  
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Justerat rörelseresultat 

Nettoomsättning 
% 

 

G6 Nettomarginal  
Nettoresultat i procent av nettoomsättning. Justerat nettoresultat 

Nettoomsättning 
% 

 

Intäkts-/Kostnadsstruktur 
 

G7 Nettoomsättning per anställd  
Nettoomsättning dividerad med medelantalet 
anställda. 

Nettoomsättning 

Medeltal anställda 
% 

 

G8 Personalkostnader i relation till omsättningen  
Personalkostnader i procent av nettoomsättning. Personalkostnader 

Nettoomsättning 
% 
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Kapitalstruktur mm 
 

G9 Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen. 

Justerat eget kapital 

Summa tillgångar 
% 

 

G10 Kapitalets omsättningshastighet  
Nettoomsättning dividerad med 
balansomslutningen. 

Nettoomsättning 

Summa tillgångar 
ggr 

 

G11 Rörelsekapital i relation till nettoomsättning  
Rörelsekapital i procent av nettoomsättningen. Summa omstillg – Summa kortfr. skulder 

Nettoomsättning 
% 

 

G12 Kassalikviditet  
Omsättningstillgångar exkl. lager mm i procent av 
kortfristiga skulder. 

Summa omstillg – Summa varulager 

Summa kortfristiga skulder 
% 

 

Utvecklingstal 
 

G13 Förändring av omsättning  
Skillnaden mellan årets och föregående års 
nettoomsättning i procent av föregående års 
nettoomsättning. 

Nettoomsättning år 3 – Nettoomsättning år 2 

Nettoomsättning år 2 
% 

 

G14 Förändring av totalt kapital  
Skillnaden mellan årets och föregående års 
balansomslutning i procent av föregående års 
balansomslutning. 

Summa tillg år 3 – Summa tillg år 2 

Summa tillg år 2 
% 

 

G15 Förändring av justerat eget kapital  
Skillnaden mellan årets och föregående års eget 
kapital i procent av föregående års eget kapital. 

Just eget kp år 3 – Just eget kap år 2 

Just eget kap år 2 
% 

 

G16 Förändring av antalet anställda  
Skillnaden mellan årets och föregående års 
medelantal anställda i procent av föregående års 
medeltal anställda. 

Medelant anst år 3 – Medelant anst år 2 

Medelant anst år 2 
% 
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Tilläggsnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs branschnyckeltal) 

Resultatstruktur 
 

T1 Bruttovinstmarginal  (Bruttovinstprocent)  
Nettoomsättning av handelsvaror och tjänster 
minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och 
tjänster i procent av nettoomsättningen. 

Nettoomsättning – Kostnad sålda varor 

Nettoomsättning 
% 

 

T2 Förädlingsgrad  
Rörelseresultat efter avskrivningar plus 
avskrivningar och personalkostnader i procent av 
nettoomsättningen. 

Just rör res + Avskrivn + Personalkostn 

Nettoomsättning 
% 

 

T3 Räntetäckningsgrad  
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat 
med finansiella kostnader. 

Justerat resultat efter finasiella intäkter 

Finansiella kostnader 
ggr 

 

T4 Förädlingsvärde per anställd  
Förädlingsvärdet dividerat med medelantalet 
anställda. 

Förädlingsvärde 

Medeltal anställda 
tkr 

 

T5 Rörelseresultat per anställd  
Rörelseresultat dividerat med medelantalet 
anställda. 

Justerat rörelseresultat 

Medelantal anställda 
tkr 

 

T6 Nettoresultat per anställd  
Nettoresultat dividerat med medelantalet anställda Justerat nettoresultat 

Medelantal anställda 
tkr 

 

Intäkts-/Kostnadsstruktur 
 

T7 Personalkostnader i relation till förädlingsvärdet  
Personalkostnader i procent av förädlingsvärdet. Personalkostnader 

Förädlingsvärde 
% 

 

T8 Personalkostnader per anställd  
Personalkostnader dividerat med medelantal 
anställda. 

Personalkostnader 

Medelantal anställda 
tkr 

 

T9 Avskrivningar i relation till omsättningen  
Avskrivningar i procent av nettoomsättningen. Avskrivningar enligt plan 

Nettoomsättning 
% 
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T10 Finansnetto i relation till omsättningen  
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader i 
procent av nettoomsättningen. 

Just. nettoresultat – just. Rörelseresultat 

Nettoomsättning 
% 

 

Kapitalstruktur mm 
 

Anläggningsstruktur  

T11 Immateriella anläggningstillgångar i relation 
till omsättningen 

 

Summa restvärden enligt plan för immateriella 
anläggningstillgångar i procent av 
nettoomsättningen. 

Immateriella anläggnings tillg. 

Nettoomsättning 
% 

 

T12 Materiella anläggningstillgångar i relation till 
omsättningen 

 

Summa restvärden enligt plan för materiella 
anläggningstillgångar i procent av 
nettoomsättningen. 

Materiella anläggnings tillg. 

Nettoomsättningen 
% 

 

T13 Maskiner och inventarier i relation till 
omsättningen 

 

Summa restvärden enligt plan för maskiner och 
inventarier i procent av nettoomsättningen. 

Maskiner och inventarier 

Nettoomsättningen 
% 

 

T14 Finansiella anläggningstillgångar i relation till 
omsättningen 

 

Finansiella anläggningstillgångar i procent av 
nettoomsättningen. 

Finansiella anläggnings tillg. 

Nettoomsättning 
% 

 

Rörelsekapitalstruktur  

T15 Lager och pågående arbeten mm i relation till 
omsättningen 

 

Lager och pågående arbeten mm i procent av 
nettoomsättningen. 

Summa varulager 

Nettoomsättning 
% 

 

T16 Kundfordringar i relation till omsättningen  
Kundfordringar i procent av nettoomsättningen. Kundfordringar 

Nettoomsättning 
% 

 

T17 Övriga kortfristiga fordringar i relation till 
omsättningen 

 

Övriga kortfristiga fordringar i procent av 
nettoomsättningen. 

Övr. kortfr. fordringar 

Nettoomsättning 
% 

 

T18 Likvida medel i relation till omsättningen  
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar i 
procent av nettoomsättningen. 

Likvida medel 

Nettoomsättning 
% 
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T19 Kortfristiga skulder i relation till omsättningen  
Kortfristiga skulder i procent av 
nettoomsättningen. 

Kortfristiga skulder 

Nettoomsättning 
% 

 

Skuldstruktur  

T20 Eget kapital i relation till omsättningen  
Eget kapital i procent av nettoomsättningen. Summa eget kapital 

Nettoomsättning 
% 

 

T21 Obeskattade reserver i relation till omsättningen  
Obeskattade reserver i procent av 
nettoomsättningen 

Obeskattade reserver 

Nettoomsättning 
% 

 

T22 Avsättningar och långfristiga skulder i 
relation till omsättningen 

 

Avsättningar och långfristiga skulder i 
procent av nettoomsättningen 

S:a just skulder – Lat Skatteskuld – S:a kortfr skulder 

Nettoomsättning 
% 

 

Utvecklingstal 
 

T23 Förändring av förädlingsvärde  
Skillnad mellan årets och föregående års 
förädlingsvärde i procent av föregående års 
förädlingsvärde. 

Förädlingsvärde år 3 – Förädlingsvärde år2 

Förädlingsvärde år2 
% 

 

T24 Förändring av förädlingsvärde per 
anställd 

 

Skillnaden mellan årets och föregående års 
förädlingsvärde (FV) per anställd i procent av 
föregående års förädlingsvärde per anställd. 

FV per anställd år 3 – FV per anställd år 2 

FV per anställd år 2 
% 

 

T25 Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar i relation till 
omsättningen 

 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar i 
procent av nettoomsättningen. 

Investeringar i matr.anl.tillg. 

Nettoomsättning 
% 

 

Sambandstal 
 

T26 Skuldsättningsgrad  
Avsättningar och skulder inkl. latent skatteskuld 
dividerad med justerat eget kapital 

 

 
 

 

T27 Vinstprocent  
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent 
av nettoomsättningen. 
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Tilläggsnyckeltal 
(Endast ingående i BAS – Nyckeltal men inte i SCBs branschnyckeltal) 

Avkastningsstruktur 
 

T31 Avkastning på sysselsatt kapital % 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent 
av sysselsatt kapital. 

 

 
 

 

T32 Låneränta % 
Finansiella kostnader i procent av räntebärande 
skulder. 

 

 
 

 

T33 Riskbuffert sysselsatt kapital % 
Skillnaden (i procentenheter) mellan 
avkastningen på sysselsatt kapital och låneränta. 

 

 
 

 

Resultatstruktur 
 

T34 Täckningsgrad % 
Nettoomsättning av varor och tjänster minus 
särkostnader i procent av nettoomsättningen 
(tillverkade och tjänsteproducerande företag) 

 

 
 

 

T35 Bruttovinst per anställd tkr 
Nettoomsättning av handelsvaror och tjänster 
minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och 
tjänster dividerat med medeltalet anställda. 

 

 
 

 

T36 Täckningsbidrag per anställd tkr 
Täckningsbidraget dividerad med medelantalet 
anställda. 

 

 
 

 

Intäkts-/Kostnadsstruktur 
 

T37 Lokalkostnader i relation till omsättningen % 
Lokalkostnader i procent av nettoomsättningen  

 
 

 

T38 Försäljningskostnader i relation till omsättningen % 
Försäljningskostnader i procent av 
nettoomsättningen. 

 

 
 

 

T39 Administrationskostnader i relation till omsättningen % 
Administrationskostnader i procent av 
nettoomsättningen. 
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T40 Forsknings- och utvecklingskostnader i relation till 

omsättningen 
% 

Forsknings- och utvecklingskostnader (FoU) i 
procent av nettoomsättningen. 

 

 
 

 

T41 Övriga rörelsekostnader i relation till 
nettoomsättningen 

% 

Övriga rörelsekostnader i procent av 
nettoomsättningen. 

 

 
 

 

Kapitalstruktur 
 

T42 Varulagrets omsättningshastighet ggr 
Kostnader för sålda varor dividerad med 
genomsnittligt varulager. 

 

 
 

 

T43 Lämnad kredittid till kunder dagar 
Genomsnittliga kundfordringar exkl. 
mervärdesskatt gånger 365 dagar dividerat med 
fakturerad nettoomsättning. 

 

 
 

 

T44 Lageravkastning % 
Bruttovinst i procent av genomsnittligt varulager.  

 
 

 

T45 Kassalikviditet inkl. outnyttjad checkräkningskredit % 
Summa omsättningstillgångar exkl. lager och 
pågående arbeten mm men inkl. outnyttjad 
checkräkningskredit i procent av kortfristiga 
skulder. 

 

 
 

 

Kassaflödesanalys 
 

T46 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital och 
investeringar i relation till omsättningar 

% 

Resultat före avskrivningar plus/minus finansiella 
poster minus betald skatt i procent av 
nettoomsättningen 

 

 
 

 

T47 Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital men 
före investeringar i relation till omsättningen 

% 

Resultat före avskrivningar plus/minus finansiella 
poster minus betald skatt plus/minus förändring 
av rörelsekapitalet i procent av 
nettoomsättningen. 

 

 
 

 

T48 Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital och efter 
investeringar i relation till omsättningen 

% 

Resultat före avskrivningar plus/minus finansiella 
poster minus betald skatt plus/minus förändring 
av rörelsekapitalet minus investeringar i procent 
av nettoomsättningen. 
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Sambandstal 
 

T49 Lånegrad ggr 
Räntebärande skulder dividerat med justerat eget 
kapital. 
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Bilaga 1.a - BAS-nyckeltal 
Avkastningsstruktur 

Grundnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Endast ingående i BAS – nyckeltal men inte i SCBs 
branschnyckeltal) 

G1 Avkastning på eget kapital 
Nettoresultat i procent av justerat eget kapital. 

G2 Avkastning på totalt kapital 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent 
av balansomslutningen. 

G3 Skuldränta 
Finansiella kostnader i procent av summa 
avsättningar och skulder inkl. latent skatteskuld. 

G4 Riskbuffert totalt kapital 
Skillnaden (i procentenheter) mellan avkastningen 
på totalt kapital och skuldränta. 

 

 T31 Avkastning på sysselsatt kapital 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent 
av sysselsatt kapital. 

T32 Låneränta 
Finansiella kostnader i procent av räntebärande 
skulder. 

T33 Riskbuffert sysselsatt kapital 
Skillnaden (i procentenheter) mellan avkastningen 
på sysselsatt kapital och låneränta. 
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Resultatstruktur 

Grundnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Endast ingående i BAS – nyckeltal men inte i SCBs 
branschnyckeltal) 

G5 Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. 

G6 Nettomarginal 
Nettoresultat i procent av nettoomsättning. 

 

T1 Bruttovinstmarginal  (Bruttovinstprocent) 
Nettoomsättning av handelsvaror och tjänster 
minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och 
tjänster i procent av nettoomsättningen. 

T2 Förädlingsgrad 
Rörelseresultat efter avskrivningar plus 
avskrivningar och personalkostnader i procent av 
nettoomsättningen. 

T3 Räntetäckningsgrad 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat 
med finansiella kostnader. 

T4 Förädlingsvärde per anställd 
Förädlingsvärdet dividerat med medelantalet 
anställda. 

T5 Rörelseresultat per anställd 
Rörelseresultat dividerat med medelantalet 
anställda. 

T6 Nettoresultat per anställd 
Nettoresultat dividerat med medelantalet anställda 

 

T34 Täckningsgrad 
Nettoomsättning av varor och tjänster minus 
särkostnader i procent av nettoomsättningen 
(tillverkade och tjänsteproducerande företag) 

T35 Bruttovinst per anställd 
Nettoomsättning av handelsvaror och tjänster 
minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och 
tjänster dividerat med medeltalet anställda. 

T36 Täckningsbidrag per anställd 
Täckningsbidraget dividerad med medelantalet 
anställda. 
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Intäkts-/Kostnadsstruktur 

Grundnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Endast ingående i BAS – nyckeltal men inte i SCBs 
branschnyckeltal) 

G7 Nettoomsättning per anställd 
Nettoomsättning dividerad med medelantalet 
anställda. 

G8 Personalkostnader i relation till 
omsättningen 

Personalkostnader i procent av nettoomsättning. 

 

T7 Personalkostnader i relation till 
förädlingsvärdet 

Personalkostnader i procent av förädlingsvärdet. 

T8 Personalkostnader per anställd 
Personalkostnader dividerat med medelantal 
anställda. 

T9 Avskrivningar i relation till 
omsättningen 

Avskrivningar i procent av nettoomsättningen. 

T10 Finansnetto i relation till omsättningen 
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader i 
procent av nettoomsättningen. 

 

T37 Lokalkostnader i relation till 
omsättningen 

Lokalkostnader i procent av nettoomsättningen 

T38 Försäljningskostnader i relation till 
omsättningen 

Försäljningskostnader i procent av 
nettoomsättningen. 

T39 Administrationskostnader i relation till 
omsättningen 

Administrationskostnader i procent av 
nettoomsättningen. 

T40 Forsknings- och utvecklingskostnader i 
relation till omsättningen 

Forsknings- och utvecklingskostnader (FoU) i 
procent av nettoomsättningen. 

T41 Övriga rörelsekostnader i relation till 
nettoomsättningen 

Övriga rörelsekostnader i procent av 
nettoomsättningen. 
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Kapitalstruktur 

Grundnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Endast ingående i BAS – nyckeltal men inte i SCBs 
branschnyckeltal) 

G9 Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen. 

G10 Kapitalets omsättningshastighet 
Nettoomsättning dividerad med 
balansomslutningen. 

G11 Rörelsekapital i relation till 
nettoomsättning 

Rörelsekapital i procent av nettoomsättningen. 

G12 Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exkl. lager mm i procent av 
kortfristiga skulder. 

 

Anläggningsstruktur 

T11 Immateriella anläggningstillgångar i 
relation till omsättningen 

Summa restvärden enligt plan för immateriella 
anläggningstillgångar i procent av 
nettoomsättningen. 

T12 Materiella anläggningstillgångar i 
relation till omsättningen 

Summa restvärden enligt plan för materiella 
anläggningstillgångar i procent av 
nettoomsättningen. 

T13 Maskiner och inventarier i relation till 
omsättningen 

Summa restvärden enligt plan för maskiner och 
inventarier i procent av nettoomsättningen. 

T14 Finansiella anläggningstillgångar i 
relation till omsättningen 

Finansiella anläggningstillgångar i procent av 
nettoomsättningen. 

 

T42 Varulagrets omsättningshastighet 
Kostnader för sålda varor dividerad med 
genomsnittligt varulager. 

T43 Lämnad kredittid till kunder 
Genomsnittliga kundfordringar exkl. 
mervärdesskatt gånger 365 dagar dividerat med 
fakturerad nettoomsättning. 

T44 Lageravkastning 
Bruttovinst i procent av genomsnittligt varulager. 

T45 Kassalikviditet inkl. outnyttjad 
checkräkningskredit 

Summa omsättningstillgångar exkl. lager och 
pågående arbeten mm men inkl. outnyttjad 
checkräkningskredit i procent av kortfristiga 
skulder.  
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Kapitalstruktur 

Grundnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Endast ingående i BAS – nyckeltal men inte i SCBs 
branschnyckeltal) 

 Rörelsekapitalstruktur 

T15 Lager och pågående arbeten mm i 
relation till omsättningen 

Lager och pågående arbeten mm i procent av 
nettoomsättningen. 

T16 Kundfordringar i relation till 
omsättningen 

Kundfordringar i procent av nettoomsättningen. 

T17 Övriga kortfristiga fordringar i relation 
till omsättningen 

Övriga kortfristiga fordringar i procent av 
nettoomsättningen. 

T18 Likvida medel i relation till 
omsättningen 

Kassa och bank samt kortfristiga placeringar i 
procent av nettoomsättningen. 

T19 Kortfristiga skulder i relation till 
omsättningen 

Kortfristiga skulder i procent av 
nettoomsättningen. 
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Kapitalstruktur 

Grundnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Endast ingående i BAS – nyckeltal men inte i SCBs 
branschnyckeltal) 

 Skuldstruktur 

T20 Eget kapital i relation till omsättningen 
Eget kapital i procent av nettoomsättningen. 

T21 Obeskattade reserver i relation till 
omsättningen 

Obeskattade reserver i procent av 
nettoomsättningen 

T22 Avsättningar och långfristiga skulder i 
relation till omsättningen 

Avsättningar och långfristiga skulder i procent av 
nettoomsättningen 
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Utvecklingstal 

Grundnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Endast ingående i BAS – nyckeltal men inte i SCBs 
branschnyckeltal) 

G13 Förändring av omsättning 
Skillnaden mellan årets och föregående års 
nettoomsättning i procent av föregående års 
nettoomsättning. 

G14 Förändring av totalt kapital 
Skillnaden mellan årets och föregående års 
balansomslutning i procent av föregående års 
balansomslutning. 

G15 Förändring av justerat eget kapital 
Skillnaden mellan årets och föregående års eget 
kapital i procent av föregående års eget kapital. 

G16 Förändring av antalet anställda 
Skillnaden mellan årets och föregående års 
medelantal anställda i procent av föregående års 
medeltal anställda. 

 

T23 Förändring av förädlingsvärde 
Skillnad mellan årets och föregående års 
förädlingsvärde i procent av föregående års 
förädlingsvärde. 

T24 Förändring av förädlingsvärde per 
anställd 

Skillnaden mellan årets och föregående års 
förädlingsvärde (FV) per anställd i procent av 
föregående års förädlingsvärde per anställd. 

T25 Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar i relation till 
omsättningen 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar i 
procent av nettoomsättningen. 
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Kassaflödeanalys 

Grundnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Endast ingående i BAS – nyckeltal men inte i SCBs 
branschnyckeltal) 

  T46 Kassaflöde före förändring av 
rörelsekapital och investeringar i 
relation till omsättningar 

Resultat före avskrivningar plus/minus finansiella 
poster minus betald skatt i procent av 
nettoomsättningen 

T47 Kassaflöde efter förändring av 
rörelsekapital men före investeringar i 
relation till omsättningen 

Resultat före avskrivningar plus/minus finansiella 
poster minus betald skatt plus/minus förändring av 
rörelsekapitalet i procent av nettoomsättningen. 

T48 Kassaflöde efter förändring av 
rörelsekapital och efter investeringar i 
relation till omsättningen 

Resultat före avskrivningar plus/minus finansiella 
poster minus betald skatt plus/minus förändring av 
rörelsekapitalet minus investeringar i procent av 
nettoomsättningen.  
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Sambandstal 

Grundnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Gemensamma för BAS – nyckeltal och SCBs 
branschnyckeltal) 

Tilläggsnyckeltal 
(Endast ingående i BAS – nyckeltal men inte i SCBs 
branschnyckeltal) 

 T26 Skuldsättningsgrad 
Avsättningar och skulder inkl. latent skatteskuld 
dividerad med justerat eget kapital 

T27 Vinstprocent 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent 
av nettoomsättningen. 

 

T49 Lånegrad 
Räntebärande skulder dividerat med justerat eget 
kapital. 
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Bilaga 2    - du Pont schema 
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Bilaga 3    - Exempel på resultat och balansräkning 
 

Resultaträkning 2001 År 2001 År 2000

Bruttoresultat
Nettoomsättning 1 775 000 1 550 000

Kostnad sålda varor -870 000 -690 000

Bruttoresultat 905 000 860 000

Rörelsekostnader
Försäljningskostnader -501 000 -492 000

Administrationskostnader -291 000 -252 000

Övriga rörelseintäkter 12 000 0

Rörelseresultat 125 000 116 000

Finansiella poster
Finansiella intäkter
Resultat från fin. Anl.tillgångar 10 000 12 000

Ränteintäkter 2 000 1 000

Summa finansiella intäkter 12 000 13 000

Finansiella kostnader
Räntkostnader -80 000 -90 000

Summa finansiella kostnader -80 000 -90 000

Resutat efter finansiella poster 57 000 39 000

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond -13 000 -8 500

Upplösning av periodiseringsfond 0 0

Avskrivningar utöver plan -5 000 -4 000

Resultat före skatt 39 000 26 500

Skatt -13 000 -8 800

Årets resultat 26 000 17 700
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Balansräkning 31/12 2001 31/12 2000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark, anskaffningsvärde 520 000 520 000

- acumulerade avskrivningar inkl. årets -20 000 -10 000

Byggnader och mark, restvärde enligt plan 500 000 510 000

Maskiner och inventarer, anskaffningsvärde 444 000 414 000

- ackumlerade avskrivningar enligt plan -281 000 -258 000

Maskiner och inventarier, restvärde enligt plan 163 000 156 000

Finaniella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar 104 000 94 000

Summa anläggningstillgångar 767 000 760 000

Omsättningstillgångar
Råmaterial och insatsvaror 45 000 54 000

Varor under tillvärkning 35 000 36 000

Färdigvarulager 115 000 112 800

Summa varulager 195 000 202 800
Kundfodringar 152 000 120 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 000 12 000

Likvida medel 15 000 19 000

Summa omsättningstillgångar 380 000 353 800

SUMMA TILLGÅNGAR 1 147 000 1 113 800

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 150 000 100 000

Reservefond 11 000 9 000

Ballanserat resultat 15 700 32 000

Årets resultat 26 000 17 700

Summa eget kapital 202 700 158 700

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 29 000 16 000

Acumulerade överavskrivningar 41 000 36 000

Summa obeskattade reserver 70 000 52 000

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitude 614 000 650 000

Intäckningslån 0 0

Summa långfristiga skulder 614 000 650 000

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 14 400 10 000

Leverantörsskulder 151 400 140 100

Skatteskulder 1 500 1 000

Övriga skulder 41 000 61 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 52 000 41 000

Konvertibelt reservlån 0 0

Summa kortfristiga skulder 260 300 253 100

Summa skulder 874 300 903 100

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 147 000 1 113 800

 
 


