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Abstract 

To comply with the requirement of the accounting on fair reporting, many companies today 

are including financial key ratios and/or key performance indicators on their annual reports. 

 In Sweden, 97 percent of these businesses are small companies. These companies as long as 

they are incorporated are not an exemption. Therefore, this research paper aims to explore the 

creation and use of financial ratios and/or key performance indicators in small incorporated 

companies to find out what financial key ratios and/or performance indicators they are using, 

how and why they are using them, and what they think of this tool. 

In this study, a qualitative method with a deductive approach has been used. The empiricism 

was gathered from the owners of five small companies located in Västra Götaland of Sweden 

through a semi-structured interview. All participating companies are incorporated with 

maximum of 49 workers. Other resources have also been used to get more information about 

the companies and their financial reports. 

The result shows that all participating companies are using financial key ratios and/or key 

performance indicators. They are using financial key ratios and/or key performance indicators 

that they have in their financial reports. Despite the lack of knowledge about this tool among 

small business owners, some companies have created their own key performance indicators 

and use them on a regular basis. It even shows that not all small companies are using financial 

key ratios and/or key performance indicators as a fundament for goals and strategies or to 

implement a strategy. This is because; small businesses can generate a strategy even without 

using this tool and still succeed with their goals. As they said, there are other factors that they 

consider have contributed to their success. In terms of knowledge, it really doesn’t matter that 

much because there are accounting firms that are helping business owners in managing their 

economy and gaining control on their financial situations.  

For the result to be generalized, it is recommended to make an extended study of more 

companies and interviews, or complete this study with a quantitative method. It may also be 

an advantage to interview small companies with their accounting firms to get both 

perspectives on the subject since not all small business owners have knowledge about the 

subject. 

 

This research paper is written in Swedish. 
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III 

 

Sammanfattning 

 

Idag redovisar många företag nyckeltal i deras årsredovisning för att tillgodose 

årsredovisningslagens krav på rättvisande bild. I Sverige tillhör 97 procent av dessa företag 

småföretag, som inte är undantaget för kravet när de är aktiebolag. Därför syftar denna studie 

att undersöka skapandet och användandet av nyckeltal i småföretag för att ta reda på vilka 

nyckeltal de använder, hur och varför de använder dem nyckeltalen, och deras tankar om detta 

verktyg. 

En kvalitativ metod med deduktiv tillvägagångssätt har använts i denna studie. Empirin 

samlades från ägarna av fem småföretag som befinner sig i Västra Götaland i Sverige genom 

en semi-strukturerad intervju. Företagen som har undersökts är aktiebolag med max 49 

anställda. Olika källor har använts för att få mer information om företagen och årsredovisning.  

Resultatet visar att småföretagare använder nyckeltal. De använder nyckeltal som redan finns 

i deras årsredovisning. Trots kunskapsbristen om detta verktyg bland småföretagare, finns det 

företag som har skapat egna nyckeltal, dvs. direkta nyckeltal, och använder dem regelbundet i 

verksamheten. Det visar också att inte alla småföretag använder nyckeltal som underlag för 

mål och strategier eller för att implementera en strategi. Det är för att de kan generera en 

strategi även utan att använda detta verktyg men ändå lyckas med målet. Som de säger, finns 

det andra framgångsfaktorer. Kunskap spelar inte så stor roll hos småföretagare då det finns 

redovisningskonsulter som hjälper dem med att ha koll på deras ekonomi och därmed få 

kontroll på finansiella situationer.  

För att göra resultatet generaliserbart, kan man göra en utökad studie med fler företag och 

intervjuer, eller att komplettera denna studie med en kvantitativ metod. Det kan också vara en 

fördel att intervjua småföretag med deras redovisningsbyrå för att få båda perspektiv om 

ämnet då inte alla småföretagare har kunskaper om ämnet. 

 

Uppsatsen är skriven på svenska. 
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1 Introduktion 

1.1 Studiens Bakgrund  

”If you can’t measure it, you can’t manage it” skriver Kaplan och Norton (1996, s. 21) i deras 

studie “The Balanced Scorecard. Translating Strategy Into Action”. De menar att 

resultatindikator behövs för att kunna styra och kontrollera företaget. Men för att lyckas med 

företaget, behövs det mer än resultatindikator. Parmenter (2010) hävdar att det finns fyra typer 

av prestationsmått som man behöver känna till. Kärnan av dessa är nyckeltal som också kallas 

KPI (Key Performance Indicators). Han menar att KPI berättar vad som ska göras för att 

förbättra resultatet och de ska mätas dagligen, inte innehålla några finansiella värden, ha en 

betydande inverkan, ansvaret ska ligga på en individ eller ett team och alla anställda måste 

förstå måttet. Catasús, Gröjer, Högberg, och Johren (2008) hävdar däremot att det är bara 

fantasin som sätter gränser för de nyckeltal vi kan konstruera och det finns skillnader mellan 

nyckeltal för strategi och resultat nyckeltal. Enligt dem användes nyckeltal för strategi en del 

på 1990-talet i organisationer, men hade en undanskymd roll. Detta var för att nyckeltalen 

ofta togs från ekonomisystemen och hade en mer kontrollerande historisk karaktär. Uppgiften 

är att ta fram nyckeltal som kan användas för att styra verksamheten. Nyckeltalen ska fungera 

som en hjälp för att visa om organisationen följer strategin som man tagit fram. Det är 

skillnad mellan nyckeltal för strategi och resultat nyckeltal då de nyckeltalen som används för 

strategi inte visar om företaget nått målen utan är indikatorer för att hjälpa dem implementera 

strategin. Olve och Samuelson (2008, s. 380) menar att nyckeltal hjälper till att fokusera på de 

olika delarna i företaget såsom strategi och styrning. Stanković, Velimirović, M., och 

Velimirović, D. (2011) påpekar att nyckeltal är indikatorer som organisationer använder för 

att uppskatta och stärka hur framgångsrika de är med sikte på tidigare fastställda långsiktiga 

mål.  

Idag redovisar många företag en översikt av lämpliga nyckeltal i deras årsredovisning för att 

tillgodose ÅRL:s krav på rättvisande översikt enligt 6 kapitel 1§ av Årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554). SRF konsulterna (2018), som är den ledande branschorganisationen inom 

redovisning och lön, anser att nyckeltalsöversikten ska inte bara finnas hos de större företagen 

utan även för de mindre företagen och därmed tycker de att mindre företag också ska 

överväga att presentera även andra nyckeltal, än de som rekommenderas.  

Många företag har svårt med nyckeltal men om de vill förbättra något så måste någonting 

mätas. Det är det som Radovic och Karapandzic (2005, se Stanković, Velimirović, M., & 

Velimirović, D. 2011, s. 65) säger, “If you want to improve something, you have to measure 

it“. Parmenter (2010) och Badawy, El-Aziz, Idress, Hefny, Hossam (2016) menar att många 

företag arbetar med fel mått och felaktigt kallar dem för nyckeltal. Smith (2001) hävdar att 

nyckeltal är ett bra verktyg för att mäta och jämföra prestation mot andra företag men det kan 

också vara förvirrande då det finns nyckeltal som kan betyda något annat för andra människor 

och jämförelsen som görs blir meningslös på grund av att det finns olika kriterier och olika 

termer som används. 

Det finns olika nyckeltal som passar olika typer av företag och branscher. Jalbert och Landry 

(2003) rekommenderar tre olika nyckeltal som kan användas beroende på företagets storlek 

och mål. Det är Economic Value Added (EVA), Trading stock och Balanced Scorecard som 

delas in i fyra delar: finansiellt perspektiv, kundperspektiv, internationellt företagande och 

innovation. Deras studie där de undersöker strategiska överväganden för att bestämma vilka 

av dessa mått, eller kombination av måtten, som ett företag bör använda har visat att de olika 

nyckeltalen passar för olika typer av företag. Man kom fram till att EVA främst passade 
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mindre företag och vid kortsiktiga projekt; trading stock rekommenderar de inte för mindre 

företag för att det är ett kostsamt projekt att räkna fram; och BSC som passar både lång som 

kortsiktigt.  De rekommenderar dock BSC om ett företag vill ha långsiktig fokus på mätning. 

Ett företag kan också välja att ha en kombination av de tre måtten om de tycker att de passar 

bäst för dem (ibid.) Med detta, påpekar Engle (2013) att företaget behöver välja med 

försiktighet då de nyckeltalen representerar aktiviteter och har största inverkan på företagets 

framgång.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Tidigare studier visar att nyckeltal är bra för företaget, de hjälper företaget att arbeta efter en 

plan (Jabert & Landry 2003; Stanković, Velimirović, M., & Velimirović, D. 2011; Firoozeh 

Haddadi & Tahere Yaghoobi 2014; Gabčanová Iveta 2012). Förutom att nyckeltal är det 

verktyget som behövs för att hantera företagets dagliga aktiviteter, är nyckeltal indikatorer 

som ger värderingsstöd för finansiella och icke-finansiella transaktioner i företaget 

(Stanković, Velimirović, M., & Velimirović, D. 2011). Nyckeltal används även för att mäta 

företagets prestation (Gabčanová Iveta 2012). Firoozeh Haddadi och Tahere Yaghoobi (2014) 

menar att nyckeltal är en indikator som ger viktiga länkar mellan strategier, avsättningar, och 

ultimat värdeskapande. Med rätt kunskap har företaget möjlighet att välja de nyckeltalen som 

passar företaget bäst (Jalbert & Landry 2003). Dock visar andra studier att det finns problem 

med nyckeltal, framförallt att det kan finnas en kunskapsbrist hos företagen att förstå och 

använda nyckeltal (Parmenter 2010; Catasús et al. 2008). Det finns då forskning som säger att 

det är bra för företagen men samtidigt att det kan vara svårt att använda det på rätt sätt. Kan vi 

se detta hos mindre företag? Hur ser det ut hos småföretagen, använder de nyckeltal eller ser 

de främst problem med det? Forskarna som Shrader, C., Mulford, Charles L, Blackburn, 

Virginia Lee (1989) och Rodrigues, Tonny Kerley de Alencar; Lira, Átila de Melo; Naas, 

Irenilza de Alencar (2014), som har gjort studier på småföretag i Brasilien och Iowa, har fått 

fram att det inte är självklart att alla småföretag använder eller har någon nytta av det 

verktyget som behövs för verksamheten och orsaken för detta är att antingen småföretag inte 

har kunskap om verktyget eller att de inte tycker att det behövs. Användningen av de 

strategiska verktygen kan dock skilja sig mellan olika länder (Kalkan & Bozkurt 2013). 

Studierna (Shrader, C., Mulford, Charles L, Blackburn, Virginia Lee, 1989; Rodrigues, Tonny 

Kerley de Alencar; Kalkan & Bozkurt 2013; Lira, Átila de Melo; Naas, Irenilza de Alencar, 

2014) handlar inte om nyckeltal men anses relevanta och intressanta då fokus ligger på 

småföretag och handlar om strategiska verktyg.  

Sammanfattningsvis, pekar tidigare forskning på svårigheter vid identifiering av nyckeltal. 

(Parmenter 2010; Catasús et al. 2008). Parmenter (2010) anser att företaget måste kunna 

identifiera rätt nyckeltal och därför presenterar han de egenskaperna som beskriver vad ett 

sant nyckeltal är. Catasús et al. (2008) har också uppgett ideal för nyckeltal som företaget ska 

ta hänsyn till för att lyckas med nyckeltal.  I en svensk kontext, finns det begränsade studier 

kring detta forskningsområde som fokuserar på just småföretag och som är utförda i Sverige. 

Den befintliga forskningen inriktar sig istället främst på medelstora eller större företag och 

lämnar i de flesta fall helt ute de mindre företagen. Förutom att det inte är lika vanligt med 

nyckeltal och strategi hos småföretagare, har forskningsämnet, enligt oss, inte utforskats 

tillräckligt hos småföretag.  Med småföretag menas de företagen som har max 49 anställda 

och som idag tillhör 97% av alla företag i Sverige (Tillväxtverket 2018). Är kunskapsbristen 

kanske större på mindre företag? För att få en förståelse hur småföretagen uppfattar och 

använder nyckeltal i sin verksamhet och ligga till grund för vidare forskning inom ett område 
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som är relativt outforskat, kommer denna studie lägga fokus på småföretag. Denna studie 

siktar därmed på att undersöka skapandet och användandet av nyckeltal och eventuellt 

strategier hos småföretag och bidra till ny kunskap för småföretagare om detta strategiska 

verktyg.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Aktiebolag har krav på sig att visa hur företaget gått under senaste fyra åren med hjälp av 

nyckeltal. Detta krav finns inte hos småföretagare som inte är aktiebolag. Studiens syfte är 

därför att undersöka skapandet och användandet av nyckeltal hos småföretag i form av 

aktiebolag för att se vilka nyckeltal de har och hur nyckeltal används i verksamheten samt att 

ta reda på hur småföretagare tänker vid användning av detta verktyg. För att uppnå syftet ska 

följande forskningsfråga besvaras: Vilka nyckeltal har småföretagen? Hur används 

nyckeltalen och varför använder företagen just dessa nyckeltal?  

 

I förhållande till de tre relevanta studier (Shrader et al 1989; Rodrigues et al 2014; Kalkan & 

Bozkurt 2013), som har visat att kunskapen och viljan att använda strategiska verktyg för 

verksamheten inte är självklart hos småföretag, är syftet inte att komplettera deras studier utan 

att snarare få en bild av hur ett strategiskt verktyg i form av nyckeltal och eventuell strategi 

ser ut för småföretag i Sverige. Till skillnad från deras studie, är denna studie en snävare 

fördjupning om nyckeltal.  

1.4 Disposition 

 

Studiens kapitel ordnas och presenteras som följande: 

Kapitel 1 - I Introduktionen beskrivs vad som är skrivet kring ämnet nyckeltal. Här 

diskuteras användning av nyckeltal och formuleras problem som leder till utformningen av 

studiens syfte och forskningsfrågorna. 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram visar en detaljerad presentation av relevanta forskningar 

som behandlar studiens kärna, nyckeltal, samt andra relevanta teoretiska begreppen som mål 

och strategi.  Här presenteras även den sammanfattande modellen som analysen av resultat 

kommer att utgå ifrån. 

Kapitel 3 - I avsnittet metod presenteras vilken metod, design, och undersökningsobjekt som 

har använts. Här presenteras även hur metoden har gjorts och hur material har analyserats 

samt granskning och övervägande som studien tas hänsyn till. 

Kapitel 4 - Empiri presenterar insamlade empiriska resultat utifrån de genomförda 

intervjuerna kring ämnet nyckeltal och strategi, samt andra relaterade område. Resultatet 

presenteras enligt den sammanfattande modellen som finns i teoridelen. 

Kapitel 5 - Analys och diskussion innehåller jämförelseanalys av empiriska resultatet och 

teori samt diskussion med hänsyn till tidigare forskning.  

Kapitel 6 - I slutsatser besvaras forskningsfrågorna och uppfyllning av studiens syfte.   

Kapitel 7 - Reflektioner innehåller vår tankar om studiens resultat och arbetets gång, studiens 

bidrag samt förslag till vidare forskning.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Definition av nyckeltal 
 

“Not all metrics are indicators, not all indicators are KPIs either, but all KPIs are indicators 

and all indicators are metrics…” (W. Peng, T. Sun, P. Rose, T. Li  2007). Det är därför viktigt 

att företaget kan identifiera om det verkligen är ett nyckeltal de använder då det finns ett antal 

prestationsmått. Det enda som skiljer nyckeltalet från de andra prestationsmåtten är att det 

innesluter det strategiska målet och prestation mäts mot detta mål (Eckerson 2009). Nyckeltal 

eller KPI är alltså en typ av prestationsmått (Parmenter 2010). För att förstå hur nyckeltal 

skiljer sig från de andra prestationsmåtten, finns det en modell som kallas “Onion Analogy”. 

 Nedan presenteras en figur hur en Onion Analogy ser ut. 

 
 

Figur 1. Onion Analogy (Parmenter 2010, s.2) 

 

 

An onion analogy can be used to describe the relationship of these four 

measures. The outside skin describes the overall condition of the onion, the 

amount of sun, water and nutrients it has received; and how it has been handled 

from harvest to the supermarket shelf. The outside skin is key result indicator. 

However, as we peel the layers off the onion, we find more information. The 

layers represent the various performance and result indicators, and the core 

represents the key performance indicators. 

 
         (Parmenter 2010, s. 1-2) 

 

“Key Result Indicators” (KRI) berättar hur man har gjort i ett perspektiv eller kritiska 

framgångsfaktorer, “Resultat Indicators” (RI) berättar vad man har gjort, “Performance 

Indicators” (PI) berättar vad man ska göra, och “Key Performance Indicators” (KPI) som 

berättar vad som ska göras för att förbättra prestationen (Parmenter 2010). KRI:er är de 

måtten som ofta har misstagits för KPI (ibid). Några av dessa mått är kundnöjdhet, nettovinst 

före skatt, medarbetarnas trivsel, och avkastning på sysselsatt kapital. Till skillnad från 

KPI:er, visar KRI:er om företaget går i rätt riktning men de berättar inte vad som behöver 

göras för att förbättra resultatet (Badawy et al. 2016).  

 

Som kan ses i Onion Analogy, är RI:er och PI:er de måtten som befinner sig mellan KRI:er 

och KPI:er. PI:er är viktiga i organisationen och är dessutom icke-finansiella mått, men de 
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fungerar inte som KPI (Parmenter 2010). Dock komplementerar PI:er KPI:er och de hjälper 

organisationen att styra upp organisationens strategi (Badawy et. al 2016). Exempel för PI:er 

är procentuell ökning i försäljningen med över 10% av kunderna, antal förslag från 

medarbetare som implementerades de senaste 30 dagar, klagomål som kommer från riktiga 

kunder, försäljningssamtal som ordnas för nästa vecka eller två veckor och sena leveranser till 

riktiga kunder. Till skillnad från PI:er, sammanfattar RI:er aktiviteter och alla mått är 

finansiella mått. För att förstå om det finns ökning eller minskning i resultatet, behöver 

företaget att titta på de aktiviteter som skapar inkomster och det görs med hjälp av RI:er. 

Exempel för RI:er är nettoinkomst i viktiga produktlinjer, försäljningar från igår, kundernas 

klagomål från riktiga kunder, och sjukhusbädd utnyttjande på en vecka (Parmenter 2010). 

 

KPI är kärnan av de olika prestationsmåtten (Badawy et. al 2016). “KPI’s represent a set of 

measures focusing on those aspects of organizational performance that are the most critical 

for the current and future success of the organisation” (Parmenter 2010, s. 4). Det är det 

perspektivet som intresserar oss och genom att söka efter någonting att jämföra med, bildar 

man ett nyckeltal (Catasús et al. 2008). “Nyckeltal är ett sammanfattande numeriskt värde 

som syftar till att beskriva några förhållanden, verkliga eller overkliga, sanna eller osanna” 

(Catasús et al. 2008, s. 16). När det perspektivet som intresserar oss jämförs med något, bildas 

en kvot på följande sätt (ibid.): 

Nyckeltal = intresse/jämförelsebas 

Intresset handlar om vilket perspektiv som man intresserar sig för, medan jämförelsebas är 

den information som vi anser relevant för att få veta och förstå om det perspektivet vi tittar på 

har någon betydelse för oss. “Valet av jämförelsebas är viktigt eftersom det bör spegla 

organisationens ideologi och strategi samt bygga på en hypotes om vad som rimligtvis kan ha 

ett samband” (Catasús et al. 2008, s 17). 

De två vanligaste typer av nyckeltal är resultat nyckeltal och nyckeltal för strategi eller 

strategiskt nyckeltal (Catasús et al. 2008). Till skillnad från resultat nyckeltal, visar strategiska 

nyckeltal inget om organisationens finansiella situation utan ger information om strategin följs 

(ibid). Detta har förstärkts med de viktigaste egenskaperna som beskriver vad ett sant KPI är 

(Parmenter 2010). Det finns även andra studier som beskriver nyckeltal som indikatorer 

(Stankovic et.al.2011; Gabčanová Iveta 2012). Nyckeltal som indikatorer fördelas i olika 

typer. De två grundläggande typerna är “leading indicators eller driver KPIs” och “lagging 

indicators eller outcome KPIs” (Eckerson 2009). “Leading indicators” är nyckeltal som mäter 

aktiviteter som kan påverka den framtida prestationen medan “lagging indicators” mäter det 

historiska resultatet. “Lagging indicators” är oftast finansiella nyckeltal som t.ex. intäkter, 

kundnöjdhet, marginal, och räntabilitet. “Leading indicators” däremot mäter nuvarande eller 

framtida aktiviteter som t.ex. nuvarande försäljningar eller antal förväntade försäljningar om 

två veckor. Möjligtvis, påverkar “leading indicators” “lagging indicators” resultat genom t.ex 

använda “leading indicators” för att förbättra resultatet som “lagging indicators” har visat 

(Pawłowska 2015). Det som behöver tänkas på med dessa indikatorer är att, “One man’s 

outcome measure is another man’s value driver. An outcome KPI in one dashboard could be a 

driver KPI in another” (Eckerson 2009). Det innebär att betydelsen av nyckeltal kan variera. 

Om ett företag använder ett visst nyckeltal som “lagging indicator” behöver det inte 

nödvändigtvis ha samma innebörd inom andra företag då de använder detta nyckeltal som 

indikator för att se hur de ska göra framåt, dvs. som en “leading indicator”.  
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2.2 Skapandet och användandet av nyckeltal 

 

“Sometimes you just have to implement the KPI to find out how it works” (Eckerson 2009 s. 

32).  

Nyckeltal kan vara i form av finansiella- eller icke-finansiella nyckeltal. Finansiella nyckeltal, 

kallas även ekonomiska mått, finns i två grundläggande typer nämligen lönsamhetsmått och 

finansiella mått (Olve, N., & Samuelson, L. 2008). Redan i slutet av 1800-talet har de 

finansiella nyckeltalen funnits som en del av redovisningssystemet (Catasús et al. 2008). Idag 

använder de flesta företagen finansiella nyckeltal som finns i den finansiella rapporten för att 

värdera företagets prestation, hur det har gått historiskt, och som grund för beslutsfattande 

(Arvidson, Carrington, & Johed 2013). Dessutom är det ett krav för att redovisa nyckeltal 

enligt den rättvisande bild som finns i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Några av de 

finansiella nyckeltalen är kassalikviditet, soliditet, bruttomarginal, vinstmarginal, 

nettomarginal, räntabilitetsmått, omsättningstillväxt, och Du-Pont modellen (Catasús et al. 

2008; Arvidson, Carrington, & Johed 2013). Dessa finansiella nyckeltal används främst för att 

få en indikation på företagets ekonomiska styrka på kort- och lång sikt. Men samtidigt få en 

överblick över företagets styrkor och svagheter (ibid).     

Icke-finansiella nyckeltal är däremot de nyckeltalen som inte innehåller ekonomiska 

beräkningar. Till skillnad från de finansiella nyckeltalen, används icke-finansiella nyckeltal 

inte bara som indikatorer men även för att se till att strategin följs (Smith 2001; Eckerson 

2009; Parmenter 2010; Stankovic et.al. 2011; Gabčanová Iveta 2012). Några av dem som 

nämnts i litteraturen är antal timmar och effektivitet (Smith 2001). Timmarna kan vara antal 

arbetade timmar eller hur många timmar det tar för t.ex en maskin att utföra ett visst arbete, 

dvs. debiteringsgrad eller beläggningsgraden. Effektivitet kan handla om t.ex produktion eller 

anställdas samarbete (ibid.). Det kan dessutom handla om t.ex hur många kunder som 

förväntas komma till en butik de närmaste dagarna, vilken målgrupp som ett företag ska rikta 

in sig på för att öka intäkterna eller vilka åtgärder som ska göras för att öka medarbetarnas 

trivsel på arbetsplatsen (Parmenter 2010). Det är svårt att säga exakt vilka icke-finansiella 

nyckeltal som ett företag bör använda, då skapandet måste anpassas enligt de strategiska 

målen som företaget strävar efter (Parmenter 2015). Detta kan också innebära att företaget 

kan konstruera vilka mått som helst, som kan användas som nyckeltal i verksamheten 

(Catasús et al. 2008).  

Hur kan företaget då veta om det är nyckeltal de använder och inte andra prestationsmått? 

Förutom att nyckeltal skiljer sig från de andra prestationsmått som presenteras med hjälp av 

Onion Analogy (se figur 1), finns det också viktiga egenskaper som beskriver vad ett 

nyckeltal är och vad man ska tänka på när man väljer eller använder nyckeltal för att uppnå 

målet och lyckas med verksamheten (Eckerson 2009; Parmenter 2010; Badawy et al. 2016). 

Det finns också ideal för nyckeltal som kan vara bra för att lyckas med nyckeltalen (Catasús 

et al. 2008). Dessa egenskaper är bra punkter för dem som använder och vill använda 

nyckeltal. Även det ideala för nyckeltalet är dessutom viktiga för olika syften.  
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Tabell 1.  Sammanställning av nyckeltalens egenskaper 

 

 Forskare Catasús et al. 2008 Parmenter 2010; 

Badawy et al. 2016 

Eckersson 2009 

Form av 

nyckeltal 

    

Finansiella     

Icke-

finansiella 

  Icke-finansiella mått, 

mäts regelbundet, 

ägande 

(VD/ledningsgrupp), 

positiv inverkan, 

uppmuntrande, 

underlag för 

åtgärder, knyter 

ansvar till ett lag 

 

Finansiella – 

och icke 

finansiella 

 Enkla att förstå, 

inte så många, 

möjlighet att 

förbättras, svåra att 

manipulera, lätt att 

ta fram data, 

relevanta, 

jämförelsebar, lätt 

att tolka, ägande, 

mätprecision 

 Enkelhet, borrbarhet, 

gles, angripbara, 

ägda, refererade, 

korrelerade, 

validerade, justerade, 

och balanserade. 

 

 

Beroende på vilket syfte nyckeltalet har för verksamheten, har det en stark påverkan på 

företagets framgång (Catasús et al. 2008). Dock måste det finnas något syfte varför ett företag 

använder eller har de nyckeltalen i verksamheten eftersom nyckeltal, precis som de andra 

viktiga verktygen för verksamheten, har också olika funktioner. De olika funktionerna som 

nyckeltal uppfyller, är kopplade till vilka användningsområden dessa nyckeltal tillhör. Andra 

användningsområden kan även vara som ett mätinstrument för att uppnå vissa kort- och 

långsiktiga mål (Catasús et al. 2008). Nyckeltalen kan även variera mellan olika företag och 

olika nyckeltal föredras inom olika branscher (Jalbert & Landry 2003). Några av dessa 

användningsområden eller syfte för nyckeltal sammanfattas i tabellen nedan. 
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Tabell 2. Sammanställning av nyckeltalens syfte eller användningsområden 

 

Forskare Användningsområde/syfte 

 Övervakning av företagets prestation genom en 

möjlighet för att identifiera en dålig prestation och 

förbättra dess potential, eller för att se vilket 

område de är bra på och vilket område som kräver 

en förbättring. 

Kaplan och Norton 1996 Lärande 

Olve och Samuelson 2008 Belöning 

Catasús et al. 2008 Mobilisering, legitimering, extern rapportering, 

mätinstrument 

Marie Pavláková Dočekalová1 et al. 

2016 

Relationer 

Park, Jo & Choi, 2016;.Mikołaj 

Leszczuk, Mateusz Hanusiak, Mylène 

C. Q. Farias, Emmanuel Wyckens, 

George Heston 2016; Maté Trujillo & 

Mylopoulos 2017; Tatjana Vilutiene & 

Česlovas Ignatavičius  2018 

Kontroll och uppföljning 

Arvidson, Carrington, & Johed 2013 Beslut 

 

 

2.3 Nyckeltalens styrkor och svagheter 

 

Hur starkt eller svagt ett nyckeltal är kan främst bero på vilket nyckeltal som används och hur 

den har påverkat verksamheten. För finansiella nyckeltal, handlar styrkor om dess 

jämförbarhet, om att de är lättolkade, dess användning i alla möjliga matematiska modellerna, 

och datans tillgänglighet via ekonomisystemet (Catasús et al. 2008). För icke-finansiella 

nyckeltal, handlar fördelen om nyckeltal om hur dagliga aktiviteter inriktas och kopplas till de 

kritiska framgångsfaktorerna, utveckling av prestation, dess påverkan för att skapa bredare 

ägande, bemyndigande, och uppfyllelse (Parmenter 2015). De båda typerna av nyckeltal har 

båda gemensamt att de används för att kunna jämföra sig med andra företag, men även som 

indikatorer för hur företaget står sig (Catasús et al. 2008; Parmenter 2010;  Stanković, 

Velimirović, M., & Velimirović, D. 2011; Gabčanová Iveta 2012; Haddadi & Tahere 

Yaghoobi. 2014).  
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Trots dessa fördelar som nyckeltal har, visar det att nyckeltal också har sina begränsningar. I 

de finansiella nyckeltalen, finns det risker att företaget kommer att missa något viktigt om de 

inte är så medvetna om dess svagheter. Det är förståeligt att inte alla delar i verksamheten kan 

värderas i finansiella termer (Catasús et al. 2008).  Finns också en risk att företagen har för 

många nyckeltal som man sedan inte orkar använda. Nyckeltalet fyller ingen funktion om det 

inte används och följs upp regelbundet. Har man då för många så är det stor risk att de inte 

används. Det är också en risk att nyckeltalet är för krångligt eller att de anställda inte förstår 

dem. (ibid.) För att nyckeltalet ska bli så sanningsenligt som möjligt är det viktigt att använda 

rätt siffror som är relevanta och inte manipulerade, detta kan bli en svaghet om det inte finns 

kunskap om vilka siffror som ska användas. (ibid). 

 

2.4 Mål och strategi 

 

“Unless an organisation and the individuals within it are clear about the purpose that lies 

behind the task, they can’t possible take effective decisions about how to do it” (Clutterbuck 

1994 s. 34).  

Strategi förekommer vid användning av nyckeltal i verksamhet för att uppnå uppsatta mål. 

Hur nyckeltal utformas beror främst på vilken strategi företaget har och vilket mål de vill 

uppnå. Enligt Catasús et al (2008) kräver olika strategier olika nyckeltal. För många nyckeltal, 

en stor lista av nyckeltal som inte har tydliga kopplingar till verksamheten, brist på strategiskt 

fokus vid val av nyckeltal, och kunskapsbrist på de olika prestationsmätningarna är en stor 

utmaning för verksamhetens strategi eftersom det kan orsaka misslyckande för att uppnå 

målet (Parmenter 2010; Badawy et al. 2016). “Strategies can be seen as the means by which an 

organization has decided that its aims can be achieved” (Otley 1999, s. 367). För att definiera 

vad en strategi är, finns det ett antal ståndpunkter. De tre vanligaste ståndpunkterna handlar 

om strategi på hur resurser ska användas på ett effektivt sätt, strategi i förhållande till 

konkurrenter, och strategi hur företaget ska agera (Catasús et.al 2008). Gemensamt för dessa 

strategier är att “strategin ska ge vägledning för på vilket sätt affärsidén/verksamhetsidén ska 

kunna genomföras” (Catasús et al 2008, s. 73). 

Aktörsstrategi 
Denna typ av strategi används i relation till agerande, t.ex. riskhantering som görs på ett 

specifikt sätt vid ett visst tillfälle. Företaget använder denna strategi för att styra olika delar i 

verksamheten. 

 

Konkurrensstrategi 

Det är viktigt att företaget vet hur de ligger till i förhållande till sina konkurrenter. 

Konkurrensstrategi används för att ha koll på vilken position företaget har i marknaden 

jämfört med sina konkurrenter. Det vanligaste exemplet för detta är en lågprisstrategi. 

Resursbaserad strategi 
För att se till att resurser används på ett effektivt sätt, är denna strategi lämplig. Företaget 

använder denna strategi för att lägga fokus på sina resurser och förmåga. T.ex. anställdas 

kompetens, maskinens kvalité, och varumärke. 

“En strategi är således på intet sätt en garanti för att organisationen kommer att lyckas” 

(Catasús et al 2008, s. 73). Men det finns ett kriterium för att en strategi kan anses som en god 
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strategi - det måste finnas resurser och förutsättningar i termer av konkurrenter och/eller 

kompetenser som ska användas för att lyckas med verksamheten (Catasús et al 2008).  

För att konstruera nyckeltal i förhållande till strategi, kan man använda de tre vanligaste 

strategierna ovan (Catasús et al 2008). Dessa strategier kan också göras till olika modeller, 

kallas även för strategiska modeller. Nyckeltal som används här då är strategiska nyckeltal. 

De tre vanligaste strategiska modellerna: modellen för aktörsbaserad strategi - produkt-och 

marknadsmatris, modellen för konkurrensstrategier - generiska strategier, och modellen för 

resursbaserad strategi - organisationers livscykel (Catasús et al 2008).  

2.4.1 Aktörsbaserad strategi – produkt-och marknadsmatris 

 

Denna modell kan bäst förklaras med hjälp av Ansoffs produkt-och marknadsmatris modell. 

Med hjälp av denna modell har företaget möjlighet att överleva då vid behov kan de anpassa 

sin verksamhet på grund av t.ex. tillväxt eller minskad efterfrågan (Catasús et al 2008, s. 77).  

 
Tabell 3. Ansoffs produkt-och marknadsmatris (Catasús et al 2008, s. 76) 

 

  Produkt 

Marknad Gammal Ny 

Gammal Penetrering Produktutveckling 

Ny Marknadsutveckling Diversifiering 

 

Penetrering 

Företaget väljer att fokusera på de gamla marknaderna med befintliga produkter eller tjänster 

som kallas för marknadspenetration. Denna strategi passar för de som inte vill skaffa kunder 

genom nya marknader och vill inte utveckla nya produkter eller tjänster heller utan utnyttja 

den positionen som de har på den gamla marknaden och fortsätta öka intäkterna.  

 

Hur konstruerar man nyckeltal utifrån denna strategi? Företaget behöver se till att de 

viktigaste resurserna som påverkar deras verksamhet utvecklas och förbättras hela tiden. Ett 

lämpligt exempel på ett tjänsteföretag är personalkompetens. För att använda nyckeltal inom 

detta område, är det viktigt att företaget tar fram de viktigaste framgångsfaktorer som 

påverkar valet av nyckeltal. “Vi måste välja de nyckeltal vi tror visar om vi är på rätt väg” 

(Catasús et al 2008, s.80).  

 

Marknadsutveckling 
Denna strategi är lämplig om företaget vill lansera befintliga produkter eller tjänster på andra 

marknader. I detta fall spelar varumärke viktigaste rollen. Med ett starkt varumärke har 

företaget möjlighet att öka intäkter med de befintliga produkter eller tjänster genom att hitta 

nya kunder. Man kan säga att företaget erbjuder exakt samma produkter eller tjänster oavsett 

vilken marknad de befinner sig på. Det vanligaste exempel är IKEA, och flera 

hamburgerkedjor såsom McDonalds och Burger King.  

 

För att nå helt nya kunder, är nyckeltal användbart för marknadsutvecklingsstrategi. Precis 

som marknadspenetreringsstrategi, behöver företaget ta fram de framgångsfaktorerna som 

påverkar utvecklingen av företaget i den nya marknaden. “Framgångsfaktorerna grundar sig 
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bl.a. på idén om att organisationen måste ha en mångfald bland personalen” (Catasús et al 

2008, s. 81). 

 

Produktutveckling 
Denna strategi fokuserar på att utveckla nya produkter som befinner sig på existerande 

marknaden. Det som spelar roll i denna strategi är kundernas kännedom om företaget, dess 

produkter- och tjänstesortiment då organisationer har den möjligheten att introducera nya 

erbjudanden genom att ersätta eller komplettera de gamla produkterna. Det kräver också andra 

resurser som till exempel organisationens kännedom om sina kunder och de kompetenser som 

behövs för marknadsföring och produktdesign. För att lyckas med denna strategi, ska 

kompetensen inte bara fokusera på själva utvecklingen av produkten utan också mer på 

produktion och försäljningen av det nya erbjudandet (Catasús et al 2008, s.83). 

 

Diversifiering 
Till skillnad från de andra strategierna, handlar denna strategi om att byta både bransch och 

marknadssegment. För de flesta etablerade företagen, är denna strategi oftast omöjligt då 

företagen karaktäriseras av sin historia, sina resurser och sina förutsättningar (Catasús et al 

2008, s. 84). Men för dem som inte har lyckats med nuvarande produkter och marknad, kan 

denna strategi vara en lösning då företaget ändrar både sin produkt och marknad, dvs. nya 

produkter på en helt ny marknad. Men risken är stor att denna strategi inte fungerar eftersom 

det krävs ofta helt nya kompetenser. Däremot med hjälp av nyckeltal som indikator har 

företaget möjlighet att bestämma om det är möjligt att skaffa sig den nya kompetensen genom 

t.ex. uppköp, samgående, nätverk eller traditionell utbildning (Catasús et al 2008, s. 84).  

 

2.4.2 Konkurrensstrategier – generiska strategier 

 

Denna strategi används för att förstärka företagets konkurrensfördelar. Det finns två allmänna 

konkurrensstrategier som Porter kallar för generiska strategier (Catasús et al 2008, s. 84). Det 

finns två kategorier under denna strategi: kostnadsledarskap och differentiering. 

 

Kostnadsledarskap 
Denna generiska strategi visar vilka fördelar organisationen har i förhållande till 

konkurrenterna. Ett vanligt exempel är att företaget har lägre kostnader för att producera sina 

varor och tjänster jämfört med sina konkurrenter.  

 

Differentiering 

En stark konkurrensfördel för ett företag är att det finns kompetens som är unik. Med detta 

menas att organisationens erbjudande kan vara unika i många olika dimensioner som till 

exempel design och plats. Dessutom ägnar deras produkter eller tjänster de egenskaperna som 

inte finns hos konkurrenterna.  

 

Valet av vilka strategiska nyckeltal som företaget bör använda beror helt på om företaget 

väljer kostnadsledarskap eller differentiering. Exempel på strategiska nyckeltal som kan 

använda vid kostnadsledarskap är soliditet, produktivitetsmått, leveranskostnader, 

budgethållning, och bonuslön. Vid differentiering kan följande exempel på strategiska 

nyckeltal användas: kompetensutveckling i marknadsföringsfrågor, patentrelation, 

teamintensitet, och förbättringspotential (Catasús et al 2008, s. 86). 
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2.4.3 Resursbaserad strategi – organisationers livscykel 

 

Eftersom alla företag befinner sig i en föränderlig miljö, är det viktigt att förstå de olika 

organisationslivcykler som finns. Det finns fem stadier som illustrerar 

organisationenslivscykel: koncept- och idéstadiet, introduktionsstadiet, utvecklingsstadiet, 

mognadsstadiet, och nedgångsstadiet (Catasús et al 2008, s. 87). 

 

 
Figur 2. Organisationslivcykeln (Catasús et al 2008, s. 88) 

 

 

Alla företag kommer att gå igenom dessa fem stadierna oberoende på vilken bransch och 

vilket land de tillhör. Det finns dock en annan riktning för dem som inte vill lägga ner 

företaget, antingen förändrar de företaget eller byter de åtminstone skepnad (Catasús et al 

2008, s. 88). Till varje stadie, anpassar sig företaget och bör vara redo med att planera 

verksamheten. Med hjälp av de strategiska nyckeltalen som företaget utformade från början, 

har de möjlighet att förbereda sig och därmed klarar av utmaningar som befinner sig i varje 

stadie. Förutom att de strategiska nyckeltalen är indikatorer för den befintliga strategin, kan de 

också utvecklas och anpassas efter stadiets behovs (Catasús et al 2008). 
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2.5 Sammanfattande modell 

 

Enligt de teorierna som presenteras ovan, identifieras de olika punkter som anses relevant för 

att förstå skapandet och användandet av nyckeltal hos småföretagen. 

 

 

 

 

 
 
Figur 3. Skapandet och användandet av nyckeltal hos småföretagare (egen modell) 

 

 

Eftersom skapandet och användningen av nyckeltal beror främst på vilket mål och strategi 

företaget har, är det viktigt att kunna förstå dessa teoretiska begrepp. Mål och strategi har 

olika syfte i denna studie. Det är därför viktigt att förstå vilka mål företaget har, om de har 

strategi för att uppnå målet och om de använder de nyckeltalen för att implementera denna 

strategi och övervaka om den följs eller om det finns något annat resonemang kring detta 

ämne innan vi kan ta reda på vilka nyckeltal de använder i verksamheten och varför de 

använder just dessa nyckeltal. 

 

Det är enkelt att säga att ett företag använder nyckeltal. Men det är svårt att se om det 

verkligen är ett nyckeltal de använder då det också finns andra prestationsmått (Parmenter 

2010). Det är därför bra om vi kan identifiera vilken typ av prestationsmått företaget har. 

Detta för att sedan kunna undersöka varför företaget uppfattar det så, om det föreligger 

kunskapsbristen hos dem, och om de har förståelse om detta. 
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Eftersom det finns ett antal nyckeltal som man kan konstruera (Catasús et al. 2008), är det 

viktigt att ta reda på vilket nyckeltal användare har, om de kallar det för något dvs. om 

nyckeltalet har något namn, eller om de äger det. Det är helt enkelt för att kunna identifiera 

vilket mått de använder i verksamheten, vilka egenskaper nyckeltalet har, om det är resultat 

nyckeltal eller strategiskt nyckeltal dvs. vilken typ av nyckeltal de har, eller om det är i form 

av finansiella nyckeltal eller icke-finansiella nyckeltal. Det siktar även på att förstå varför 

företaget använder just de nyckeltalen som de har, vilken betydelse nyckeltalen har för 

verksamheten, och vilket område dessa nyckeltal används i. Eftersom olika nyckeltal har olika 

syfte och användningsområde, är detta ett sätt att ta reda på vad nyckeltal har för roll på 

organisationen och hur det kommer att påverka verksamheten.  

 

Slutligen, är det relevant i detta sammanhang att veta om nyckeltalens fördelar och nackdelar, 

dvs. vilken effekt nyckeltalen har för småföretagare, varför nyckeltalen påverkar företaget på 

det sättet, och vad tycker småföretagare om dem. Har småföretagare förväntat något som 

nyckeltalen inte har uppfyllt eller har nyckeltalen inverkat positivt i verksamheten?    
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3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi och forskningsansats 

 

I denna studie användes en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Denna metod är lämplig 

för denna studie för att förstå skapandet och användandet av nyckeltal hos småföretagare samt 

mål och utformning av strategi. Analysen av datan ligger dessutom på ord, begrepp och motiv 

vilket beskriver denna metod enligt Bryman och Bell (2015, s. 416). Att studien utgår från en 

deduktiv ansats beror på att frågeställningarna har formulerats enligt studiens kärna och 

baserad från de tidigare studierna. En deduktiv ansats är vanlig förekommande på en 

kvantitativ studie då forskare deducerade en hypotes eller flera hypoteser som är underlag för 

insamling av data (Bryman & Bell 2015, s. 23). I denna studie har detta varit lämpligt 

eftersom datan som behövdes för att uppnå syftet och för att besvara frågeställningar har 

samlats in enligt de valda teorierna. Eftersom denna studie har utformats på ett deduktivt sätt, 

analyserades även resultatet med hänsyn till teorin och tidigare studier för att förstå om 

empirin stämmer med teorin eller inte.  

 

3.2 Urval och val av respondent 

Ett målstyrt urval genom ett teoretiskt urval, det vill säga ett icke-sannolikhetsurval har 

använts i denna studie. Urvalet görs med hänvisning till studiens syfte och enheter väljs 

utifrån kriterier för att besvara frågeställningarna (Bryman & Bell 2015, s. 431). Genom detta 

urval, väljs företag ut som passar in på kriterierna och som är av intresse att samla in data 

ifrån. Studiens kriterier är småföretag med max 49 anställda. Data har samlats in från fem 

småföretag i Sverige, med 3- 23 anställda. När det gäller respondenter för intervjuerna, har de 

valda personerna haft kunskap om företaget och känner företaget väl. Dessa personer är 

företagets ägare eller de som sitter högst upp i organisationen. Nedan följer viktig information 

om våra respondenter.  

 

Tabell 4. Information om respondenter.   

 

Företag Intervjuperson Antal 

anställda 
Position  Hur länge 

personen har 

jobbat i 

företaget. 

Utbildning 

Alingsås 

Revision AB 
Tobias  10 Ägare 20 år Ekonomutbildning 

Lilla Hotellet i 

Alingsås 
Håkan  6 Ägare ca 2 år  Civilekonomutbildning 

Jan 

Samuelsson 

Trafik AB 

Stefan  3 Ägare 30 år Gymnasieutbildning: 
Fordon-och 

maskinmekaniker 
Linnarssons i 
Blidsberg AB 

Mikael  20 Ägare 15 år Gymnasieutbildning: 
Samhällsprogrammet  

Falköpings 

Kyltransport 

AB  

Claes  23 Ägare 11 år Endast Grundskola 
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3.3 Genomförande av datainsamling 

 

Primära -och sekundära data har använts för att göra denna studie möjlig. Primärdata har 

hämtats genom intervjuer för att analysera insamlad data själva (Bryman & Bell 2015, s. 13). 

Företagens hemsida och årsredovisningar, har använts som sekundära källor och för att få 

fram mer information än vad som framkommit under intervjun och se vilka nyckeltal det finns 

i deras finansiella rapporter.  

 

3.3.1 Utformning och utförande av Intervju  

 

Företagen har kontaktats om intervju genom mejl och telefon, för att boka tid inför mötet och 

intervjuer.  Semistrukturerade intervjuer med ett företag i taget har gjorts. Huvudfrågorna har 

skrivits som guide för att ställa frågor till intervjupersonen. Frågorna som inte är skrivna, dvs. 

följdfrågor har ställts i samband med huvudfrågorna för att få fram mer information och 

förtydliga intervjupersonens svar. Frågor som ställts är både kvantitativa -och kvalitativa 

frågor. En kvantitativ fråga behöver ställas först för att ta reda på om småföretaget verkar 

inom det området som ska undersökas eller inte. Beroende på företagets svar på den 

kvantitativa frågan, ställs kvalitativa frågor i form av huvud -och följdfrågorna därefter. 

Huvudfrågorna har delats upp i tre områden; verksamhetsstyrning, nyckeltal, och strategi (se 

Bilaga 1) för att vi tycker att de begreppen är nära kopplade varandra. Övriga frågor har också 

inkluderats för att få ytterligare information som kan användas för att analysera 

huvudområdena.  

Fem företag intervjuades sammanlagt, tre av dem intervjuades personligen hos dem i Alingsås 

och två företag intervjuades genom telefon. Intervjuerna tog ungefär 30-45 minuter. 

 

3.3.2 Andra källor och källkritik 

 

Då det har varit svårt att hitta tillräckligt med data för studien har vi utökat datan med 

information från olika källor. Företagets hemsida har använts för att hämta viktig information 

om företaget. Det gäller bland annat om deras mål, vision, affärsidé, strategi, ledningsstruktur 

eller anställda, information om tjänster/produkt, och företagets historiska del. Företagens 

bokslut använts för att se vilka nyckeltal som företagen använder, boksluten har hämtats 

genom allabolag.se. Den är tillförlitlig för att företagen själva har gjort den informationen och 

allabolag.se kan ses som en databas. Informationen där hämtas från bland annat Statistiska 

centralbyrån, bolagsverket och UC. Eftersom denna studie handlar om nyckeltal, är det viktigt 

att se vilka nyckeltal de använder och vilka som inte finns med i deras bokslut. För att öka 

säkerheten har vi gjort en triangulering genom att vi även jämfört bokslut med andra källor.  
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3.4 Bearbetning och analys av data 

 

Efter att intervjun har utförts, transkriberades data manuellt. Med transkribering menas att 

översätta ett talspråk till ett skriftspråk som kan göras genom att använda ett datorprogram 

(Bryman & Bell 2015, s. 13). Men på grund av kostnaden för programvaran och otillräcklig 

kunskap gjordes transkriberingen manuellt.  

 

Data har tagits fram genom att analysera hur den intervjuade personen pratar och vad den 

lägger tyngd på (Bryman & Bell 2015, s. 406). Insamlade data har sammanställts i 

empiridelen. Materialet ordnades enligt den sammanfattande modellen som finns i teoridelen 

för att hålla studien i en deduktiv tematisk analys. Tematisk analys handlar om att organisera 

och strukturera datamaterialet enligt teman (Bryman & Bell 2015, s. 599). Den tematiska 

analysen används för att leta efter upprepning, likheter mellan de olika företagen för att hitta 

samband och skillnader mellan verksamheterna från datan som samlades in under intervjuerna 

(Bryman & Bell 2015, s. 599). Sammanställning av resultat har använts för att analysera 

materialet som också har blivit en guide för diskussion och slutsats.  

 

3.5 Metodreflektion  

Eftersom studien görs med en kvalitativ metod, gjordes intervjuer för att få småföretagarnas 

perspektiv om skapandet och användandet av nyckeltal i verksamheten. De som intervjuades 

har varit positiva till att berätta om sin verksamhet och har svarat öppet på frågorna. 

Personliga intervjuer och telefonintervjuer har gjort det enkelt för företagen att delta i 

undersökningen. Dessutom är det ett bra sätt att fördjupa inom det undersökta området 

eftersom en möjlighet att ställa följdfrågor finns vid oklarheter. Den risken som föreligger vid 

denna metod är att datan som företaget har uppgett garanterar inte att den fångar hela 

situationen.  

En enkät skulle kunnat använts i denna studie. Däremot finns det risk att respondenter inte 

hade förstått vad frågan är, eller att respondenternas svar är oklart för oss. Med en enkät, finns 

det ingen möjlighet för att ställa följdfrågor som kan ge tydliga förklaringar för båda sidor. 

Men vi tyckte det blir säkrare med en personlig intervju där vi kunnat förklara frågorna och 

intervjupersonen kan förtydliga sina svar.  

En kvantitativ metod hade varit möjligt om flera småföretag undersöktes eller om det 

inkluderats även större företag eftersom det hade behövts större “sample size” för att utföra 

denna metod (Bryman & Bell 2015, s. 198). Det föreligger dock problem med att använda 

kvantitativ metod då en enkät behöver användas för att ta in flera data som behövs för att 

genomföra analys. För den korta tiden som vi har för att utföra denna studie, kan det innebära 

en risk för att inte kunna uppnå teoretisk mättnad om respondenterna inte vill delta. Eftersom i 

en kvantitativ metod, ju flera som deltar desto mer trovärdigt blir resultatet (Bryman & Bell 

2015, s. 198). Det är inte heller garanterat att den som hade svarat på enkäterna har den 

kunskapen och förmåga som behövdes för att kunna svara på enkäten. Därför anser vi att en 

kvalitativ metod är mest lämplig för denna studie.  
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3.5.1 De etiska övervägandena 

 

Enligt vetenskapsrådet (2017) handlar etik om att bygga, stimulera och hålla vid liv en 

medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla. Studien följer de rekommenderade 

fyra etiska principerna som nämnts i boken “Business Research Methods” av Bryman och 

Bell (2015, ss. 145-147). Dessa etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan intervjun, informerades företagen om att de 

är ett av de företag som valts för att delta och att deras information ska användas i denna 

studie. Information om vilka område som ska tas upp, att deltagandet är frivilligt, och att de 

har rätt att avbryta intervjun när som helst, detta har även skickats till dem på mail. Frågorna 

som ställdes i intervjun är genomtänkta, dvs. fokus ligger på företaget och är inte personliga. 

Samtycke mellan anställd och ägare behövdes inte i denna studie då intervjun gjordes med 

företagets ägare vilket innebär att någon konflikt mellan anställda och ägaren inte kommer att 

uppstå. För att göra företaget konfidentiellt, har de haft möjligheten att vara anonyma. Då de 

kanske inte vill att deras styrning och strategi ska bli offentlig för konkurrenter. Detta har 

dock inte varit ett problem för dem då det inte fanns något behov för anonymisering. Efter 

intervjun förklarades hur uppgifterna ska användas, dvs. de uppgifterna som de angett ska 

användas för forskningsändamål.  

 

3.5.2 Studiens trovärdighet 

 

Tillförlitlighet eller reliabilitet handlar huruvida om studiens resultat är konsistent (Bryman & 

Bell 2015, s. 169). Eftersom tillförlitlighet passar mest på en kvantitativ metod, görs istället 

en kritisk granskning av de två kriterierna: trovärdighet och äkthet för att säkra resultatets 

kvalité för denna studie (Bryman & Bell 2015, s. 400).  

 

För att se till studiens trovärdighet och äkthet, har de företagen som är lämpliga för 

undersökningen valts, i detta fall småföretag. Intervjupersonerna är dessutom ägare och som 

har bekräftats, har koll på de områdena som undersökts. Data samlades direkt genom intervju 

för att undvika missförstånd, möjligheten har även då funnits för följdfrågor och motiveringar 

från båda sidor. Skulle detta ha gjorts med enkäter, kunde missförstånd inte fixas till och det 

finns risk att detta missförstånd hade speglats i studiens resultat. Sekundärdata har hämtats 

från företagens egna hemsidor för att säkerställa att informationen som finns där inte har 

korrigerats av någon annan. En annan källa, som anses trovärdig, för att få tag på företagens 

årsredovisningar används också för att ha koll på vilka nyckeltal företagen har i deras bokslut. 

Etiska värden tas även hänsyn till, för att skilja respondenternas personliga uppfattning från 

företagets. Intervjuer spelades in för att inte missa viktiga detaljer. Transkriberingen av data 

gjordes manuellt för att säkra att viktiga detaljer har fattats rätt.  

 

En respondent validering eller triangulering skulle kunna ha gjorts för att öka trovärdigheten 

av denna studie (Bryman & Bell 2015, ss.401-402). Däremot på grund av att respondenterna 

litade på oss, ser vi istället till att analysera data så gott vi kan utan att överdriva tolkningen av 

data.  
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4 Presentation av empiri 
 

4.1 Kort om företagen 

 
Tabell 5. Sammanfattande information om företagen. 

 

Företag Funnits 

sedan 

(år) 

Intervju- 

person 

Tog 

över 

(år) 

Plats/ort Antal 

anställda 

Tjänster/produkter 

Alingsås 

Revision AB 

80-talet 

 

Tobias 1999 Alingsås 10 Revision, redovisning, 

konsult 

Lilla hotellet 1921 Håkan 2017 Alingsås 6 Hotell/Logi 

Jan 

Samuelsson 

Trafik AB 

70-talet Stefan - Alingsås 3 Transporter, kranarbete, 

gräv- och schaktarbete 

 

Linnarssons i 

Blidsberg AB 
1989 Mikael 2003 Blidsberg 20 Service och reparation av 

skogsmaskiner, butik för 

verkstad, skog, och 

trädgård 

Falköpings 

Kyltransport 
AB 

2007 Claes - Falköping 23 Distribuerar kylvaror 

från Falköpings mejeri 

och kör ut matkassar från 

butik till kund 

 

 

4.2 Mål och strategi 

 

Alingsås revision har målet att arbeta med så hög kvalité som möjligt så att kunderna kan 

känna kontinuitet och trygghet hos dem (Alingsås Revision 2018). För att göra detta möjligt, 

är deras strategi att lägga vikt på att investera i personalen genom att utbilda och se till att 

man tycker det är roligt att gå till jobbet. Tobias
1
 tycker att varje anställd är värd väldigt 

mycket och att byta ut personalen kostar mycket för verksamheten, därför gäller det att hålla 

kvar personalen så mycket det går. Dessutom säljer de ett förtroende till kunden och behöver 

därför ställa högre krav på sina anställda för att undvika att fel görs eller slarvar med arbetet 

då kunden litar 100% på dem. För att öka trivseln bland personalen har de en julbonus som 

baseras på företagets prestation och man har även infört tjänstetelefoner till alla anställda. 

 

 

 

                                                
1 Tobias Moberg Ägare/Auktoriserad Redovisningskonsult/Auktoriserad Revisör, Personlig intervju den 8 maj 

2018 
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Även hos Lilla Hotellet är anställda viktiga för dem, där anordnar de företagsfester för att öka 

de anställdas trivsel. Då det är ett av deras mål att kunna behålla deras anställda för att det tar 

mycket av deras resurser att lära nya anställda om dagliga rutiner på jobbet hos dem. Lilla 

Hotellet har även som mål att maximera antalet bokade rum. Därför som strategi, jämför de 

verksamheten med andra hotell, tittar på vad de andra har för priser och om de har kommit på 

något nytt. Eftersom de endast har begränsade antal rum, dvs. endast 10 rum, har de inga 

planer på att bygga ut eller utöka sin verksamhet. För att närma sig sitt mål med hög 

beläggning tycker de att frukosten och städningen är viktig, att den flyter på bra för de 

anställda och att kunderna är nöjda. En annan strategi handlar om att förstå hur kunderna 

tänker eller tycker om boendet. Det är lätt för dem att få feedback från deras kunder genom 

deras hemsida och anlitade bokningssidor. Håkan
2
 sa, “Man får ju anpassa sig efter vad 

kunderna tycker”.  

 

Jan Samuelsson Trafik AB tycker att det är viktigt att kunderna är nöjda med det som de har 

betalat för. Detta för att företaget har i sin strategi att utföra sina tjänster av högsta kvalité för 

att de tror det är det som gör kunderna nöjda. Enligt Stefan
3
 fokuserar de på kvalité i arbetet 

så att kunderna kan rekommendera dem vidare till sina bekanta. De gör inte massa 

marknadsföringar och ingen annan reklam heller för att de tycker det kostar väldigt mycket 

pengar och ger oftast en annan typ av kunder. Det viktigaste för dem är att göra kunder nöjda 

och belåtna till ett rimligt pris. Då det finns möjlighet att kunderna marknadsför företaget och 

det är helt gratis. Med detta har företaget möjlighet att uppnå sitt mål - att öka omsättningen 

genom att utföra mer jobb och därmed minska de onödiga kostnaderna, exempelvis 

marknadsföringskostnader.  

 

En annan strategi för att försäkra kvaliteten mot kunderna är enligt Mikael
4 

på Linnarsson i 

Blidsberg att vara snabba och effektiva gentemot sina kunder.  Mikael
4
 berättade att deras 

strategi är att ha korta beslutsvägar med olika ansvarsområden för de anställda och inga 

mellanchefer på sitt företag. Det gör att de kan arbeta effektiv och ändra beslut snabbt vid 

behov. Som en del av deras utveckling har de som strategi att expandera verksamheten och 

erbjuda nya produkter. Idag har dem butiker i Blidsberg, Trollhättan, Karlstad och Bengtsfors 

och har bland annat momentverktyg och Momento krafthylsor som nya produktgrupper 

(Linnarsson i Blidsberg 2018).  

 

Till skillnad från andra företag, tycker Falköpings Kyltransporter AB att det är svårt med 

strategi. Claes
5
 sa att strategi inte passar hans impulsiva personlighet men han fokuserar på att 

få så mycket inkomster som möjligt av varje maskin (lastbil) även om de kanske är lite dyrare 

i inköp så vill han att det ska vara bra maskiner. Bland deras mål är att utöka kundkontakter. 

De vill gärna ha nya kundkontakter till och från Skaraborg, Småland, Östergötland och Närke 

som vill samarbeta med dem gällande transporter med eller utan kyla och värme beroende på 

kundens behov (Falköpings Kyltransporter 2018).  

 

                                                
2 Håkan Edby Ägare Lilla Hotellet i Alingsås, Personlig intervju den 8 maj 2018 

3 Stefan Samuelsson Ägare Jan Samuelsson Trafik AB, Personlig intervju den 12 maj 2018 

4 Mikael Linnarsson Ägare Linnarsson i Blidsberg AB, Telefonintervju den 12 maj 2018 

5 Claes Claesson Ägare Falköpings Kyltransport AB, Telefonintervju den 13 maj 2018 
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4.3 Prestationsmått eller nyckeltal? 

 

De flesta av de undersökta företagen är osäkra när de hör begreppet nyckeltal och då föredrar 

de att säga prestationsmått men ansåg sedan att det faktiskt är ett nyckeltal de använder. För 

de företagen som har kunskap om detta som Alingsås revision, är de säkra på att det är ett 

nyckeltal de använder. Förutom nyckeltalen som redan finns i deras årsredovisning, använder 

företaget nyckeltalet debiteringsgraden.  Enligt Tobias
1
 tar företaget betalt per timme därför 

ansåg han att debiteringsgraden är ett viktigt nyckeltal för företaget, för att se hur mycket tid 

de lägger ute hos kunder. Resultatet för företaget är också viktigt, därför är nettomarginalen 

ett nyckeltal som är av stor vikt i verksamheten. Annars så använder de inte så mycket mer 

nyckeltal i den egna verksamheten utan nästan endast som indikatorer på hur företaget 

presterar, till skillnad mot när de är ute hos kunderna och analyserar nyckeltalen. Det är 

likadant hos Jan Samuelsson Trafik AB som också använder nyckeltalen som indikatorer. 

Enligt Stefan
3
 mäter de hur företag har presterat genom nyckeltal och aktieutdelning. Precis 

som Alingsås Revision, använder också Jan Samuelsson Trafik AB debiteringsgraden som 

nyckeltal då de också säljer kunskaper och tjänster till kunder och får betalt genom att 

debitera kunder per arbetad timme. Ett liknande nyckeltal, beläggningsgraden, har även Lilla 

hotellet som erbjuder hotellnätter för både turister och affärsmän som besöker Alingsås. 

Genom att använda beläggningsgraden som nyckeltal har företaget, enligt Håkan
2
, möjlighet 

att göra planering för att få den dagliga verksamheten att flyta på med frukost, städning och 

allt annat som behövs.  

 

För Linnarssons i Blidsberg och Falköpings Kyltransport, som inte har tillräckliga kunskaper 

om nyckeltal, är det tillräckligt att förlita sig på vad bokslutet visar. Enligt Mikael
4
 delägare 

av Linnarssons i Blidsberg, använder inte de några direkta nyckeltal i sin verksamhet utan det 

är deras bokföringsbyrå som tar hand om detta. De mäter företagets prestation årligen genom 

finansiella rapporter som deras bokföringsbyrå har upprättat. De får även rapporter månads, 

kvartals och halvårsvis. Det gäller även hos Falköpings Kyltransport. Trots kunskapsbristen 

om nyckeltal, tittar företaget på nyckeltal för bränsle - och personalkostnader som jämförs 

med andra inom transportbranschen för att veta var företaget ligger på för nivå. Det är ett bra 

sätt att veta detta så att företaget kan se om de behöver göra någon justering. Enligt Claes
5
 är 

nyckeltal bra om det kan jämföras med andra liknande branscher. Han hävdade, “Ja det är bra 

för de som kan använda dem (nyckeltal). Det är intressant men inte viktigt”. 

 

 

 

 

                                                
1Tobias Moberg Ägare/Auktoriserad Redovisningskonsult/Auktoriserad Revisör, Personlig intervju den 8 maj 

2018 

2 Håkan Edby Ägare Lilla Hotellet i Alingsås, Personlig intervju den 8 maj 2018 

3 Stefan Samuelsson Ägare Jan Samuelsson Trafik AB, Personlig intervju den 12 maj 2018 

4 Mikael Linnarsson Ägare Linnarsson i Blidsberg AB, Telefonintervju den 12 maj 2018 

5 Claes Claesson Ägare Falköpings Kyltransport AB, Telefonintervju den 13 maj 2018 
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4.4 Nyckeltalens effekter 

 

Effekten på företagets nyckeltal är större hos dem som även har använt andra nyckeltal, 

förutom de som finns i årsredovisningen. Hos Alingsås Revision och Jan Samuelsson Trafik 

som använder debiteringsgrad som nyckeltal för att mäta företagets prestation, har nyckeltalet 

varit en stor hjälp för dem. Nyckeltal har positiva effekter hos dem då de har hjälp dem att 

tänka framåt dvs. en möjlighet att se om de behöver göra något för att förbättra prestationen. 

För Lilla Hotellet som har ett liknande nyckeltal har de möjlighet att snabbt få besked på hur 

dels deras beläggningsgrad ser ut och anpassa sig efter det, men även om betyg på 

bokningssajter ändras fort och en förbättring eller en försämring kan fort öka eller minska 

gästernas betyg. För ett annat företag som Falköpings Kyltransporter, har företaget fått 

möjligheten att kunna reagera på den indikationen som nyckeltalet har visat genom att snabbt 

ändra sin planering om bränslekostnaden går upp betydligt mot konkurrenterna eller 

personalkostnaden skjuter i höjden. De företagen använder sina nyckeltal mer aktivt i sin 

verksamhet och baserar sina beslut efter dem. Genom att jämföra dem med andra företag kan 

de göra åtgärder mot för låg debiteringsgrad eller för hög bränslekostnad. Desto oftare de 

mäter och jämför sina nyckeltal desto fortare kan de se åt vilket håll det går och vad de 

behöver arbeta med.  

 

För Linnarsson i Blidsberg som inte har andra nyckeltal utan bara använder de som 

redovisningsfirman tar fram åt dem på månad, kvartal och årsbasis använder dem inte så 

mycket i sin verksamhet, därigenom får de inte heller lika stor effekt i företaget som de andra 

företagen har. Däremot har de nyckeltalen som finns i deras årsredovisning hjälpt dem att ha 

koll på deras verksamhet. 

  

Nyckeltalen har inte gett negativa effekter till de undersökta småföretagarna men det finns 

olika tankar hos dem om användningen av nyckeltal. Alingsås Revision, Jan Samuelsson 

Trafik och Falköpings Kyltransporter tycker att nyckeltal är ett bra verktyg då de själva 

använder det i verksamheten. Som nackdelar, tycker Falköpings Kyltransporter att det blir 

missledande om man jämför nyckeltalet för mycket. Detta för att företaget tror på att det finns 

andra framgångsfaktorer som spelar viktigare roll än nyckeltal som verktyg.  Det är det som 

Falköpings Kyltransporter säger, att nyckeltal är intressant men är onödig för dem som inte 

har kunskap om detta. Även ägaren på Lilla Hotellet, som har kunskap om nyckeltal, tycker 

inte att det är ett bra verktyg för småföretagare då räcker det med att hålla koll på 

verksamheten med hjälp av bland annat resultat -och balansräkningen.  

 

4.5 Sammanfattning av resultat 

 

Alla småföretag förutom ett företag mäter prestation och de kallar detta prestationsmått för 

nyckeltal. Alingsås Revision AB och Jan Samuelsson Trafik AB har båda debiteringsgrad 

som nyckeltal. Detta för att de erbjuder tjänster till sina kunder och debiterar dem per arbetad 

timma. Lilla Hotellet har ett liknande nyckeltal som de kallar för beläggning. De erbjuder 

också tjänster i form av logi och beräknar hur deras hotell har presterat enligt antal bokade 

nätter. Falköping Kyltransport AB har uppgett att de tittar på nyckeltal för att mäta deras 

bränsle-och personalkostnader men har inte sagt exakt vilket nyckeltal det är. Men detta 

nyckeltal används för att hjälpa dem att förstå hur de har presterat sig och om det finns något 

som behöver göras. Linnarsson i Blidsberg AB använder dock de flesta nyckeltalen som finns 

i deras bokslut och använder då inte andra nyckeltal i verksamheten. Detta på grund av att det 



 

- 23 - 

 

är deras redovisningsbyrå som tar hand om detta. I tabellen nedan presenteras en 

sammanställning av nyckeltal hos småföretagare. 

 

Tabell 6. Nyckeltal som finns hos småföretagare. 

 

Företag Nyckeltal 

Alingsås Revision Bokslut* och debiteringsgrad 

Lilla Hotellet Bokslut* och beläggningsgrad 

Jan Samuelsson Trafik Bokslut* och debiteringsgrad 

Linnarssons i Blidsberg Bokslut* 

Falköpings Kyltransporter Bokslut* och nyckeltal för bränsle -och personalkostnader 

*De vanligaste nyckeltal som finns i bokslutet är nettoomsättning per anställd, personalkostnader per anställd, 
DuPont modellen, vinstmarginal, bruttovinstmarginal, soliditet, och kassalikviditet.  
 

När det gäller strategi så har de flesta undersökta småföretagen en strategi. Däremot ingen av 

dem använder någon strategisk modell. Nedan sammanställs vilka mål och strategi 

småföretagen har. 

 

 
Tabell 7.  Mål och strategi hos småföretagare. 

 

Företag Mål Strategi 

Alingsås 

Revision 

Tjänster i hög kvalité Investera i personalen 

Lilla Hotellet Behålla anställda och 

maximera antal bokade 

rum 

Företagsfester (personal), jämföra inom 

samma bransch (hotell), och anpassa sig efter 

feedback (kunder) 

Jan Samuelsson 

Trafik  

Öka omsättning och 

minska onödiga 

kostnader 

Fokus i arbetskvalité, mun-till- mun 

marknadsföring 

Linnarssons i 

Blidsberg 

Hög kvalité mot 

kunderna 

Effektivitet och snabbhet (kunder), korta 

beslutsvägar (mellan anställda och chefen), 

företags expansion och nya produkter 

Falköpings 

Kyltransporter 

Utöka kundkontakter 

för att öka inkomster 

Fokus på lastbilens kvalité 
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Att använda nyckeltal har sina fördelar och nackdelar. Småföretagare har olika berättelse vad 

de tycker med nyckeltal och hur nyckeltal har bidragit i verksamheten. Nedan sammanfattas 

deras tankar samt upplevelser av nyckeltal. 

 

 

 
Tabell 8. Nyckeltalens effekter  

 
 

Upplevelser Tankar 

Företag Fördelar/positiva 

effekter 

Nackdelar/negativa effekter 

Alingsås Revision Tänka framåt - 

Lilla Hotellet Kunna fatta snabba beslut 

och anpassa sig 

Inte verktyg, onödig för småföretagare då 

det räcker med resultat -och balansräkning 

Jan Samuelsson 

Trafik 

Tänka framåt Bara indikator, inte verktyg då det finns 

andra framgångsfaktorer som spelar roll 

Linnarssons i 

Blidsberg 

Koll på verksamheten - 

Falköpings 

Kyltransporter 

Kunna fatta snabba beslut Jämför för mycket är missledande 
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5 Analys och diskussion  

5.1 Skapandet och användandet av nycketal hos småföretag 

 

Vid undersökning av nyckeltal hos småföretag, förekommer begreppen mål och strategi. För 

att förstå skapandet och användandet av nyckeltal hos småföretag, behöver man först titta och 

förstå vilka mål företag har och hur strategin ser ut hos dessa företag. 

5.1.1 Mål och strategi 

 

För att nå företagets mål, kan strategi vara en bra lösning (Otley 1999). Därmed för att lyckas 

med strategi, kan nyckeltal vara ett bra verktyg (Catasús et al. 2008). Hos 

småföretagare, arbetar de på ett eller annat sätt med mål och strategi som dem strävar mot och 

förhåller sig efter. Men vad de fokuserade på varierar mycket mellan de olika företagen och 

strategin för att komma dit är olika. Trots detta, kan man se att de tre vanligaste strategier som 

företaget kan använda för att lyckas med sitt mål (Catasús et. al 2008) finns hos dem. Alla, 

förutom ett företag, har resursbaserade strategier. Två av företagen har också 

konkurrensstrategi varav ett av dem använder nyckeltal för detta. Det finns också en 

aktörsstrategi i ett av de undersökta småföretagen. Förutom det, har två av dessa företag andra 

indirekta strategi som de tycker bidrar positiv i verksamheten. Nedan sammanställer en tabell 

på typ av strategi som småföretagare har. 

  
Tabell 9. Typ av strategi hos småföretagare. Analys enligt Catasús et al. (2008) teori.  

 

 Strategi 

Företag Aktörer Konkurrenter Resurser 

Alingsås 

Revision 

  Utbildning, 

kompetens och 

trivsel hos anställda 

Lilla Hotellet i 

Alingsås 

 Jämför verksamheten 

med andra företag i 

samma bransch 

Erfarenhet och trivsel 

hos anställda 

Jan Samuelsson 

Trafik 

  Fokus på 

arbetskvalité 

Linnarssons i 

Blidsberg 

Korta beslutsvägar med 

olika ansvarsområden 

  

Öppnar nya butiker och 

lanserar nya produkter 

som ingår i helt nya 

produktgrupper 

  

Falköpings 

kyltransporter 

 Jämför bränsle-och 

personalkostnader 

med andra företag 

inom 

transportbranschen 

med hjälp av 

nyckeltal 

Fokus på maskinens 

kvalité 
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 Trots att strategi inte kan vara en garanti för att uppnå framgång (Catasús et al. 2008), visar 

det att alla de undersökta småföretagen har strategier. Att strategierna ser olika ut hos dem 

kan bero på att de anpassas, för att vara effektivt, utifrån de resurserna och kompetenserna 

som finns hos småföretagen (ibid.). 

 

Företagen säger att de inte använder sig utav några strategiska modeller, men genom att kolla 

närmre på dem och tolka intervjuerna, kan man ändå koppla dem till modeller beroende på 

vad de värderar och väljer att anpassa sig efter.  

 

När det gäller aktörsstrategi, har Alingsås Revision och Falköpings kyltransporter berättat 

att de är intresserade av att utveckla verksamheten för att hitta nya kunder men i nuläge är det 

svårt att göra detta på grund av begränsade resurser och bristande kunskaper. Dessa företag 

tillsammans med Jan Samuelsson Trafik och Lilla Hotellet har valt att fokusera på 

nuvarande marknad med deras befintliga tjänster/produkter, dvs. marknadspenetrering 

(Catasús et al. 2008). Till skillnad från de andra företagen, har Linnarssons i Blidsberg 

marknadspenetrering, marknadsutveckling, och produktutveckling som strategi för sin 

marknad och produkt (ibid.). 

 

För att öka konkurrensfördel, visar det att kostnadsledarskap och differentiering som Porters 

basstrategier/konkurrensstrategi (ibid.) finns hos småföretagare. Hos Lilla Hotellet handlar 

kostnadsledarskap om att erbjuda lägre priser på rummen då de oftast tittar på hur deras 

prissättning skiljer sig åt konkurrenternas prissättning. Lilla hotellet är dessutom det enda 

undersökta företaget som använder sig utav ett rent resursbaserad mål. Men strategin för att 

maximeras antal bokade nätter, genom att anpassa sig efter kundernas feedback kan inte annat 

än ses som en annan indirekt strategi. Precis som Lilla Hotellet, har Falköpings 

kyltransporter konkurrensstrategi eftersom de jämför, med hjälp av nyckeltal, personal – och 

bränslekostnader med sina konkurrenter för att se till att kostnaderna inte överstiger 

konkurrenternas kostnader när det gäller personal och bränsle. Företaget arbetar dessutom 

aktivt med en resursbaserad strategi (Catasus et al 2008). För Alingsås Revision och Jan 

Samuelsson Trafik anses differentiering som en lämplig konkurrensstrategi eftersom de gör 

arbete/tjänster i hög kvalité som motsvarar det priset som kunder har betalat för, dvs. kunder 

är beredda att betala högre för den kvalitéten av arbetet som företaget har erbjudit. Hos 

Linnarssons i Blidsberg kan konkurrensstrategi också klassas som differentiering då de har 

valt att expandera verksamheten och erbjuda nya produkter mer än att pressa ner priser. 

 

När det gäller resursbaserad strategi, finns det olika stadium som varje företag går igenom 

då företagen förändras över tiden (Catasús et al. 2008). Vid analys av företagens bakgrund, 

kan man se att alla företag har befunnit sig länge på marknaden. Inget av företagen är 

nystartade. De har alla passerat koncept - och ide stadiet och introduktionsstadiet. Men lilla 

hotellet har funnits tidigare men nuvarande ägare tog över 2017 så på sätt i utvecklingsstadiet. 

De andra företagen varierar mellan utvecklingsstadiet och mognadsstadiet (Catasus et al 

2008). Att de befinner sig mellan utvecklings -och mognadsstadie beror på att de ser alltid till 

att de har de resurserna och kompetenserna som krävs för att utföra tjänster vilket gör att 

verksamheten håller igång och med dessa har företagen möjlighet att anpassa sig vid 

förändringen (ibid.). Dessutom vid analys av nyckeltal i deras bokslut finns där några 

nyckeltal, exempelvis omsättning per anställd, som enligt Catasús et al. (2008) är ett av de 

vanligaste strategiska nyckeltalen som företagen kan fokusera sig på under mognadsstadiet. 

Oavsett vilka stadium som företagen befinner sig på, är det viktigt att de har fått fram de 
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strategiska nyckeltalen som behövs för att se till att strategi för kompetensförsörjning lyckas 

(ibid.).  

 

 

5.1.2 Nyckeltal hos småföretagare 

 

Enligt Parmenter (2010) ska man vara försiktigt vid skapandet och användandet av nyckeltal 

då det finns flera olika typer av prestationsmått. Av dessa mått, misstas oftast KRI för KPI 

(ibid.). Vid analys av empirin, visar det att KRI och KPI är båda nyckeltal. Tittar man på 

företagens bokslut, så ser man att där finns det olika nyckeltal som deras revisorer fått fram 

för dem. Dessa nyckeltal används av småföretagen. De används för att kunna jämföra sig 

mellan olika år. Dessutom kräver Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) att finansiella 

nyckeltal ska användas vid bokslut för alla aktiebolag. Dessa är finansiella nyckeltal som mäts 

regelbundet vid varje bokslut. Dessa finansiella nyckeltal hjälper företaget att veta hur 

företaget gått, men informationen bygger på historiska data från året som gått (Catasús et al. 

2008; Arvidson, Carrington, & Johed 2013). Detta är också ”lagging indicators” (Parmenter 

2010; Eckerson 2009). Om vi tittar på de viktiga egenskaperna som skiljer KPI:er från andra 

mått, är det svårt att se om de måtten som redan finns i deras bokslut är KPI:er då de flesta är 

finansiella mått. Som en av de egenskaperna, är KPI:er icke-finansiella mått (Parmenter 

2010). Däremot uppfyller dessa de flesta egenskaperna som definierar KPI eftersom de mäts 

regelbundet, det är ägare som handhar dem eller med hjälp av deras redovisningsbyrå, de 

anger vilka åtgärder som krävs av personalen, de har positiv inverkan i företaget, och de 

hjälper organisationen att välja lämpliga åtgärder som behövs för att se till att problem 

undviks (Parmenter 2010). Det uppfyller dessutom Catasús et al (2008) definition för resultat 

nyckeltal eftersom företaget tittar på dem för att se om de har nått målen och om företaget har 

gått i vinst eller förlust. Några av dessa nyckeltal som finns i småföretagarnas bokslut är 

vinstmarginal, bruttovinstmarginal, kassalikviditet, och nettoomsättning (Allabolag 2018). De 

strategiska nyckeltalen, å andra sidan, är i sig indikatorer som hjälper företaget att 

implementera strategi och därmed ger indikation om strategin följs (Catasús et al. 2008). 

Några av dessa nyckeltal är nettoomsättning per anställd och personalkostnader per anställd 

(Allabolag 2018). Med hjälp av dessa nyckeltal, anser småföretagen att de har fått den 

möjligheten för att kunna fokusera på det området som behöver mer uppmärksamhet för att 

förbättra deras prestation (Parmenter 2010).   

 

Förutom de nyckeltalen som finns i bokslutet, använder de även debiteringsgrad, 

beläggningsgraden, och nyckeltal för personalkostnader och bränsle som andra direkta 

nyckeltal i verksamheten. Förklaring till det kan vara att företagen inte bör använda för många 

nyckeltal eftersom de väljer det som är mest relevant för dem och har positiva inverkan i 

verksamheten, det som är enkelt att förstå, svårt att manipulera, går att använda för att göra 

jämförelser i tid och rum, och det som de kan förstå om det har blivit bättre eller 

sämre (Catasús et al. 2008). Dessa direkta nyckeltal använder de mer regelbundet och att det 

har större vikt i företagandet än de finansiella nyckeltalen.  

 

Då är frågan, hur vet småföretagare om det är KPI eller ett KRI de har? Både resultat 

nyckeltal och KRI har sin fokus på det historiska perspektivet (Catasús et al. 2008; Parmenter 

2010; Badawy et al. 2016). I detta fall, har resultat nyckeltal och KRI samma betydelse. Det 

som skiljer är att, KPI är det nyckeltalet som oftast har sin fokus framåt i tiden vilket innebär 

att KPI:er kan vara strategiska nyckeltal (Parmenter 2010). Denna analys kan sammanfattas 

som i figuren nedan. 
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Figur 4. Typ av nyckeltal hos småföretagare.  Analys med hänsyn till Catasús et al. 2008; Parmenter 2010; 

Badawy et al. 2016 teori 

 

De resultat nyckeltalen som nämns ovan kan dock också vara strategiska nyckeltal då enligt 

Eckerson (2009) kan KPI vara “lagging indicators/outcome KPIs” eller “leading 

indicators/driver KPIs”. Vid analys av empirin visar det att småföretagare använder 

nyckeltalen som indikatorer för att se hur företaget har gått samtidigt som det varnar dem för 

att kunna förstå vad som ska göras för att de negativa resultaten inte ska upprepas igen. Detta 

innebär att de teorierna som visas i figur 4 stämmer inte helt överens med vad empirin säger. 

Däremot stämmer detta helt överens tillsammans med Eckersons (2009) teori. Detta illustreras 

som i figuren nedan. 

 

 
 
Figur 5.  Nyckeltal som indikatorer. Analys med hänsyn till Catasús et al. 2008; Eckerson 2009; Parmenter 

2010; och Badawy et al. 2016 teori 

 

 

Vid jämförande analys mellan de olika teorierna (Catasús et al. 2008; Eckerson 2009; 

Parmenter 2010; Badawy et al. 2016) och empirin visar det att det är nyckeltal som 
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småföretagare använder i verksamheten. Därmed visar det att nyckeltal som indikator kan 

vara resultat -och strategiskt nyckeltal. Dessa typer av nyckeltal finns i deras bokslut och även 

de andra direkta nyckeltalen som de själva använder i verksamheten. De nyckeltalen är båda 

finansiella nyckeltal och icke-finansiella nyckeltal som används i olika syften (Catasús et al. 

2008; Eckerson 2009). Förutom att nyckeltal används hos småföretagare som en indikator, 

används nyckeltalen också för att övervaka deras prestation (Carl Fredrik Lindberga et al. 

2015; Effendi et al. 2008), för att se hur de står till i relation till konkurrenter inom samma 

bransch (Marie Pavláková Dočekalová1 et al. 2016), för att ha kontroll över verksamheten 

samt på de områden som behöver uppföljning (Park, Jo & Choi, 2016; Mikołaj Leszczuk, 

Mateusz Hanusiak, Mylène C. Q. Farias, Emmanuel Wyckens, George Heston 2016; Maté 

Trujillo & Mylopoulos 2017; Tatjana Vilutiene & Česlovas Ignatavičius  2018), för att 

uppfylla ÅRL:s krav vid extern rapportering och som mätinstrument ( Catasús et al. 2008) 

samt som underlag för sina beslut (Arvidson, Carrington, & Johed 2013).   

 

5.1.3 Nyckeltalens effekter 

 

Nyckeltalen har visat många fördelar genom dess positiva effekter på småföretagare då alla 

undersökta företagen använder dem och därmed ansett att nyckeltalen är av en stor hjälp i 

verksamheten. Trots att inte alla har skapat eller använt andra nyckeltal på grund av 

kunskapsbristen, har de nyckeltalen som redan finns i deras årsredovisningar använts i stort 

sett som underlag för att värdera företagets prestation, dvs. vad det är som de har varit bra på 

och vad som de eventuellt kommer att lägga fokus på för att lyckas med det som de har 

strävat efter. Med detta har företagen följt upp utvecklingen som skett i deras verksamhet, haft 

koll på hur deras dagliga aktiviteter genomförs och ska planeras, gjort det som de tycker de 

skulle göra för att uppnå målet, samtidigt som det gett dem en möjlighet för att skapa ett 

bredare ägande av nyckeltal (Parmenter 2010). Det syns också att de nyckeltalen som redan 

finns i deras årsredovisningar används inte bara för att uppfylla ÅRL:s krav för att redovisa 

enligt den rättvisande bilden (SFS 1995:1554) utan också för att se om det finns någon 

förbättring jämfört från de föregående åren (Catasús et al. 2008). Nyckeltal används även i 

några av dessa företag, som Falköpings Kyltransport och Lilla hotellet, för att 

konkurrensmässigt veta hur de ligger till jämfört med deras konkurrenter i marknaden. I detta 

fall används nyckeltal som indikatorer för att snabbt kunna agera, hitta en bra strategi och 

lösning som kan vara lämplig för dem att använda (Catasús et al. 2008; Parmenter 2010; 

 Stanković, Velimirović, M., & Velimirović, D. 2011; Gabčanová Iveta 2012; Haddadi & 

Tahere Yaghoobi. 2014). 

 

Eftersom alla undersökta företagen litar på de nyckeltalen som redan finns i deras 

årsredovisningar, förutom nyckeltalen som de har skapat själva, kan det finnas en risk att de 

kommer att missa något viktigare då kan inte alla delar i verksamheten värderas i finansiella 

termer (Catasús et al. 2008) särskilt när det är vanligt att de oftast inte har tillräckliga 

kunskaper om nyckeltal (Parmenter 2010). Däremot har de flesta företagen, som inte vågar att 

skapa eller använda andra nyckeltal, redovisningskonsulter som hjälper dem med detta vilket 

gör att eventuella risker undvikas. För de som har använt andra nyckeltal, är risken väldigt 

liten. Nackdelen kan vara den risken som företaget tar vid val och användning av nyckeltal då 

det finns många olika nyckeltal (ibid.). Precis som Falköping Kyltransporter tycker, är 

nyckeltal intressanta men är bara bra för de som kan använda dem och att det finns risk med 

nyckeltal när företag jämför det för mycket. En av fördelarna med nyckeltal är dess 

jämförbarhet (Catasús et al. 2008). Att Falköping kyltransporter tyckte så kan bland annat 

bero på att de har upplevt det. För att lyckas med jämförandet skriver Catasús et al. (2008, s. 
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128) “, ett bra nyckeltal är sortneutral, dvs. det går att jämföra med andra verksamheter och 

över tiden utan att alltför mycket justeringar eller hänsynstaganden måste göras”. Det som 

menas här är att göra jämförelse mellan två eller flera nyckeltal som tillhör samma grupper, 

som t.ex att jämföra reala värden mot reala värden eller monetära värden med monetära 

värden (Catasús et al. 2008).  

 

5.2 Avslutande diskussion 

 

Tidigare studier visar att det finns svårigheter vid identifiering av nyckeltal (Catasús et al. 

2008; Parmenter 2010). I denna studie, visar att skapandet av nyckeltal inte är så vanligt hos 

småföretag. Däremot använder alla undersökta småföretag nyckeltal. Det som är vanligt vid 

användning av nyckeltal hos småföretagare är att, de används för att ägaren tycker att de är 

viktiga och relevanta för verksamheten, dvs. det är de talen eller perspektiven som de 

intresserar sig för (Catasús et al. 2008). Däremot syns det att det fattas kunskap hos 

småföretag om nyckeltal vilket gör det svårare för småföretagare att identifiera ett nyckeltal. 

Därför vill småföretag ha det så enkelt som möjligt vilket innebär att de inte tycker om att ha 

krångliga saker som de inte har nytta med. De har då valt och skapat de nyckeltalen som de 

tycker är användbara för verksamheten och det som de har kunskap om hur den används och 

hur relevant det är för verksamheten. Det är helt enkelt lätt att förstå och går att tolka samt 

bidra med något positivt till deras verksamhet (Catasús et al. 2008; Parmenter 2010).  

 

De har också olika upplevelser och tankar när det gäller skapandet och användandet av 

nyckeltal. Det verkar som att det inte spelar någon stor roll om företaget har skapat eller 

använt egna nyckeltal då det finns redovisningskonsulter som de kan anlita för att uppfylla 

lagkrav. Det som företaget fokuserar på är att uppnå mål med hjälp av deras strategi, med 

eller utan hjälp av nyckeltal. Även om målen och strategierna ser olika ut i företagen, har de 

alla gemensamt att man inte arbetar med några strategiska modeller som oftast innehåller 

kombination av nyckeltal för att förverkliga strategi. Dessa strategiska modeller har nämnts i 

flera studier och litteraturer (Catasús et al 2008; Gabčanová Iveta 2012; Firoozeh Haddadi & 

Tahere Yaghoobi 2014; Jalbert & Landry 2003). Om dessa småföretag inte har kunskap om 

att det finns strategiska modeller som även går att implementera inom mindre verksamheter 

eller om man har valt bort dessa låter vi vara osagt. Men modellerna kan i förenklade former 

även hittas inom mindre verksamheter, även om man inte aktivt förhåller sig till dem.  

 

Som tidigare forskning bland småföretag i Brasilien säger, finns det en kunskapsbrist i hur 

man skulle använda strategiskt verktyg inom verksamheten men även en uppfattning om att 

det inte är nödvändigt i dessa mindre organisationer (Shrader, C., Mulford, Charles L, 

Blackburn, Virginia Lee, 1989; Rodrigues, Tonny Kerley de Alencar; Lira, Átila de Melo; 

Naas, Irenilza de Alencar, 2014). I vår studie, beror kunskapsbristen på att flera av dem, utom 

två företag, inte har högskoleutbildning eller en relevant utbildning. Detta innebär att inte alla 

företag som tillhör SME har brist på kunskap när det gäller användning av strategiskt verktyg 

för verksamheten (Kalkan och Bozkurt 2013). Många företag kan ha arbetat med 

prestationsmått och felaktigt kallar dem för nyckeltal (Parmenter 2010). Men för 

småföretagen, är det faktiskt ett nyckeltal de använder trots osäkerheten om detta. Vilket som 

sagt är typiskt då det fattas kunskap hos dem. Om det skulle finnas kunskaper hos dem om 

detta verktyg, skulle de ha den möjligheten att kunna följa upp strategin och får större nytta av 

det vid användningen av nyckeltal.  
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6 Slutsatser 
 

Då de flesta studier har sitt fokus på medelstora eller större företag har denna studie lagt fokus 

på småföretagare. Huvudsyfte med denna studie är att undersöka skapandet och användandet 

av nyckeltal hos småföretag i form av aktiebolag för att se vilka nyckeltal de har och hur 

nyckeltal används i verksamheten samt att ta reda på hur småföretagare tänker vid användning 

av detta verktyg. Ett annat syfte är att ta reda på om användning av strategiskt verktyg i form 

av nyckeltal i Sverige får samma resultat som de relevanta tidigare studierna om detta har fått, 

vilket framgår i diskussionen ovan. För att uppnå huvudsyftet, kommer följande 

forskningsfrågor att besvaras: Vilka nyckeltal har småföretagen? Hur används nyckeltalen 

och varför använder företagen just dessa nyckeltal? 

Vid undersökning av skapandet och användandet av nyckeltal hos småföretag, visar det att de 

använder nyckeltal i sin verksamhet. De nyckeltalen som används är finansiella -och icke-

finansiella nyckeltal och finns i deras bokslut. Det är de nyckeltalen som de själva eller deras 

revisorer har fått fram åt dem. Bland dessa nyckeltal är nettoomsättning, nettoomsättning per 

anställd, personalkostnader per anställd, DuPont modellen eller räntabilitetsmodellen, 

vinstmarginal, bruttovinstmarginal, soliditet, och kassalikviditet. De flesta nyckeltalen anses 

vara resultat nyckeltal eftersom det är dem som företaget tittar på för att se hur verksamheten 

har gått, bland annat för att se om de har gått med vinst eller förlust. Resultat nyckeltal som 

finns i deras bokslut är oftast finansiella nyckeltal. Trots att det inte är lika vanligt med icke-

finansiella nyckeltal hos dem, kan man se att det finns några strategiska nyckeltal i deras 

bokslut. Förutom nyckeltalen som redan finns i deras bokslut, har några av småföretagarna 

också skapat eller använt direkta nyckeltal, dvs. nyckeltal som inte finns i bokslutet. De är 

debiterings- eller beläggningsgrad och nyckeltal för personal -och bränslekostnader. Dessa 

nyckeltal är strategiska då de mäts och används regelbundet i verksamheten.  

Företagen använder nyckeltal efter dess relevans och användbarhet för verksamheten. Det ska 

dessutom vara så enkelt som möjligt, att de har möjlighet att förstå hur det fungerar och hur 

det ska användas. Med detta använder de nyckeltal som indikatorer, mätinstrument, 

beslutsunderlag, kontroll eller uppföljning, och även för att se hur de ligger till jämfört med 

deras konkurrenter. För de andra företagen, används endast nyckeltal för att uppfylla krav på 

ÅRL:s rättvisande bild. Detta kan också vara de vanligaste anledningarna varför småföretagen 

använder just de nyckeltalen som finns i deras bokslut och de direkta nyckeltalen.  

Sammanfattningsvis, har denna studie bidragit med kunskap om vilka nyckeltal som används 

hos småföretagare, hur och varför de använder just dessa nyckeltal samt har tagit reda på vad 

deras tankar och upplevelser är med detta verktyg.  
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7 Fortsatt forskning 
 

Förutom studiens kärna, nyckeltal, har vi i denna studie också gått igenom vilka mål och 

strategier företagarna har. Detta för att vi anser att mål och strategi har en nära koppling vid 

användandet av nyckeltal i verksamheten. Genom att ta reda på dem, fick vi möjlighet att 

förstå hur småföretagare tänker vid användandet av nyckeltal. Nyckeltal anses annars ha 

större betydelse på de större företagen. Den här studien har lärt oss att nyckeltal också kan ha 

större betydelse även för småföretagare. Det beror helt på de kunskaperna som småföretagare 

har om detta och syftet varför småföretagare använder dem. För att lyckas med verksamheten 

är det inte nödvändigtvis ett behov av att använda nyckeltal då det finns andra 

framgångsfaktorer som spelar roll. Däremot kan man se att det finns skillnad mellan de 

företagen som använder nyckeltal i verksamheten jämfört med de som inte har direkta 

nyckeltal. Det ger oss en indikation på att de företagen som använder direkta nyckeltal har 

den möjligheten att snabbt reagera på vilka åtgärder som behövs för att förbättra deras 

prestation och hur de ska tänka för framtida arbeten, dvs. planering. 

Under arbetets gång, har det varit svårt för oss att finna de vetenskapliga artiklarna som 

behandlar forskningsämnet och har sin fokus utifrån småföretagarnas perspektiv. Således, har 

vi fått ihop olika relevanta studier, mest med allmän fokus, om ämnet. Vi har dock valt att i 

denna studie fördjupa oss i det valda forskningsämnet då vi anser att det finns ett behov av 

att förstå hur utformningen eller användningen av nyckeltal ser ut hos småföretagare utifrån 

en svensk kontext. Det finns därmed en brist i forskning runt småföretagare och ett behov att 

öka denna forskning. Med hjälp av våra samarbetsvilliga respondenter, fick vi möjlighet att 

samla den information som behövdes för att genomföra den här studien. 

Genom undersökningen av nyckeltalens skapande och användande hos småföretag, anser vi 

att vi har lyckats fylla på en del av kunskapsluckan. Vi anser dock att resultatet inte kan 

generaliseras till samtliga småföretag i Sverige då den här studien är en fördjupning av några 

företag som befinner sig i Västra Götaland. Då vi endast intervjuat fem företag så är det svårt 

att säga att detta är representativt för småföretag. En utökad forskning med fler företag hade 

varit intressant för att kunna jämföra mer. I vårt resultat ser vi att det finns likheter men även 

olikheter mellan företag från olika branscher. Som förslag till vidare forskning skulle kunna 

vara att antingen utöka undersökning med fler företag och intervjuer eller komplettera med en 

kvantitativ undersökning också. Då hade resultatet blivit mer generaliserbart. Ett annat förslag 

är att intervjua både småföretagare och deras redovisningsbyrå för att komplettera varandras 

perspektiv om ämnet då de flesta företagen är beroende av sina redovisningskonsulter. Det 

hade också kunnat visa om det finns en uttalad kunskapsbrist hos småföretagare och vad 

denna kunskapsbrist då består av. 
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9 Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Introducerande frågor 
 

 Hur länge har du jobbat i företaget? 

 Vilken utbildning har du? 

 

Frågor om verksamhetsstyrning 
 

 Hur styr ni er verksamhet? Varför ni styr det på det sättet? 

 Använder ni någon modell för att styra verksamheten?  

o Om ja, kan ni berätta om det? 

 

Frågor om strategi 
 

 Har ni någon strategi?  

o Om ja, vilka strategi har ni?  

 

 Använder ni någon strategisk modell? T.ex. konkurrentanalys model, 4P modellen, 

osv.  

o Om ja, kan ni berätta om det? 

o Om nej, varför har ni inte det? Vad kan det bero på? 

 

Frågor om nyckeltal 
 

 Använder ni nyckeltal i er verksamhet?  

o Om ja,  

 Vilka nyckeltal använder ni? Är de ekonomiska, icke ekonomiska eller 

både och?  

 Varför just de nyckeltalen?  

 Vilka av dem använder ni som stöd i er strategi? 

 Tycker du att nyckeltal är ett bra verktyg? Varför eller varför inte? 

 Av de nyckeltal ni använder vilka anser du fungerar bäst? 

 Tycker ni att nyckeltal har hjälpt ert företag för att uppnå framgång? 

Hur så? 

 Ser ni några nackdelar eller risker med nyckeltal? 

 Saknar du nyckeltal som du skulle vilja använda? Om ja vilka? 

 

o Om nej, varför använder ni inte det? Vad kan det bero på? 

 

Övriga frågor:  

 

1. Vad gör ni för att visa kunden tacksamhet/uppskattning?  

2. Hur mäter ni företagets prestation?  
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3. Hur visar ni uppskattning för anställdas prestation? 

4. Gör ni någon typ av marknads- eller kundundersökning?  

5. Hur följer ni upp kunder? 

6. Hur får ni feedback från er kunder?  

7. Hur påverkar feedback positiv/negativ er verksamhet och strategi? 

8. Mäter ni eller jämför er med andra företag i branschen? 

9. Hur anser ni att ert företag går? Bra, ok eller kunde bli bättre? 

10. Vad tycker ni om att expandera verksamheten? 

11. Vill ni förändra något i er verksamhet? 

 

Följdfrågor som har ställts med 

 

Alingsås Revision 

 Så ni använder nyckeltal som en indikator bara? 

 Men beror det på att dem vet så lite själv eller att dem litar så mycket på er? 

 Måste ni påminna företagen om att komma in i tid, t.ex aktiebolag som har delade år? 
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