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DEFINITIONSLISTA 

Omsättning: Försäljning/År 

 

Bruttoresultat (Bruttovinst): Avser företagets vinst med avdrag för direkta kostnader, 

men utan avdrag för indirekta kostnader som exempelvis försäljnings- och 

administrationskostnader, forskning och utveckling samt räntor och skatt. 

 

Rörelseresultat: Kallas även EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) vilket är den 

engelska förkortningen på rörelseresultat. Detta erhålls genom att dra av forsknings- 

och utvecklingskostnader, försäljnings- och administrationskostnader samt övriga 

rörelseintäkter och rörelsekostnader från bruttoresultatet. Det enda som inte är 

inkluderat i EBIT är i princip finansiella poster och skatt. 

 

Exempel: Resultat efter skatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Order: En order uppstår då kunden lägger sin beställning. Varje order kan innehålla 

flera böcker.  

 

Delleverans: Uppstår då en kund har köpt flera böcker men alla böcker inte finns för 

omgående leverans och kunden får därför sin order i flera delleveranser.  

 

Återköp och returer: När kunden väljer att lämna tillbaka en köpt vara till företaget. 

Detta räknas som en retur. 

 

Registrerad kund: För att kunna handla på Adlibris krävs att kunden registrerar sig på 

hemsidan. 

Omsättning 5 000 000 
Kostnader för sålda varor och tjänster -3 000 000 
Bruttoresultat 2 000 000 
Forskning och utveckling -700 000 

Försäljnings- och administrationskostnader 
 

-500 000 
Övriga rörelseintäkter och kostnader -100 000 
Rörelseresultat 700 000 
Finansiella intäkter 50 000 
Finansiella kostnader -100 000 
Resultat efter finansiella poster 650 000 
Skatt (26,3 %) -170 950 
Resultat 479 050 
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1. INLEDNING 

I studiens inledning presenteras problembakgrunden vilket sedan mynnar ut i ett syfte, 

frågeställning och studiens avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

I dagens företagsvärld är det många beslut som måste tas, stora som små, av allt från 

småsparare till stora globala företag.  För att spara tid och underlätta beslut används 

bland annat nyckeltal. Det är inte alltid tillräckligt att bara titta på ett företags resultat i 

kronor för att bedöma hur företaget går, eftersom detta till exempel inte säger något om 

företagets omsättning eller satsat kapital. Resultatet bör därför ställas i relation till 

något och blir då ett nyckeltal. Genom att till exempel ställa eget kapital i relation till 

företagets tillgångar kan man utläsa företagets soliditet det vill säga hur ekonomisk 

stabilt företaget är och hur betalningsförmågan ser ut på lång sikt.  

 

Nyckeltal är utformade för att ge en snabb och enkel översikt men samtidigt ge en bra 

indikation på ett företags ekonomiska situation. De kan vara till stor hjälp vid 

beslutsprocessen när man med hjälp av dessa kan jämföra och utvärdera olika företag i 

samma bransch eller generellt. Med nyckeltalens hjälp kan man lätt se ett företags 

styrkor och svagheter. 

 

Vilka nyckeltal som kan vara användbara för ett företag beror bland annat på företagets 

storlek, om företaget är varu- eller tjänsteproducerande, inriktning, bransch, antal 

anställda och avkastning på det egna kapitalet. Genom att ta fram nyckeltal som är 

specifika för det egna företaget kan ytterligare information och kunskap plockas fram. 

Nyckeltal är ett bra verktyg för att kommunicera, både internt och externt, de ger 

mycket information med förhållandevis lite text vilket gör det lätt att förstå för alla. 

Visioner och mål visualiseras enkelt med hjälp av diagram och tabeller vilket 

underlättar informationsspridningen för företaget. 
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1.2 Problembakgrund 

Adlibris AB följer idag inga specifika nyckeltal. För att lättare analysera företaget och 

fatta interna beslut på företagets samtliga avdelningar skulle de kunna använda sig av 

flera nyckeltal. Detta skulle tydligare lyfta fram Adlibris starka sidor samt de områden 

som kan förbättras. En tydlig, kontinuerlig uppföljning ger dessutom en stabil bas att stå 

på och en bra överblick vid beslutsfattande. Detta ger också företaget verktyg för att 

lättare kommunicera med företagets anställda då mastiga och krångliga uppgifter kan 

förmedlas ut på ett enkelt, tydligt men ändå informationsrikt sätt. När alla medarbetare 

på företaget känner till och förstår den ekonomiska informationen är det då också 

lättare att motivera personalen mot gemensamma och övergripande mål. 

1.3 Problemformulering 

Det ämne studien kommer undersöka är vilka specifika nyckeltal Adlibris kan ha nytta 

av i sin verksamhet. Förslaget på vilka nyckeltal som kan vara intressanta för Adlibris 

tas fram med hänsyn till företagets uppbyggnad och struktur, bransch, storlek och 

position på marknaden.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka nyckeltal som är lämpliga för Adlibris AB 

att följa och ha till grund för atteffektivisera sin verksamhet samt att använda som stöd 

vid finansiella beslut.  

1.5 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till att enbart undersöka vilka nyckeltal Adlibris AB kan 

börja övervaka för en bättre ekonomisk uppföljning samt för att underlätta vid 

ekonomiska beslut. Vidare är studien avgränsad till att enbart presentera nyckeltal och 

den kommer inte behandla hur man senare implementerar dessa i verksamheten. 

Denna avgränsning har gjorts i samråd med Adlibris AB. 
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2. METOD 

I metoden presenteras hur författarna har gått tillväga för att skapa denna studie, vilka 

metoder som har använts samt motivering till vald metod. 

2.1 Strategi 

I studien använder sig författarna av fallstudie som strategi. Det som utmärker en 

fallstudie är dess inriktning på bara en enda undersökningsenhet med avsikt att 

tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden eller processer 

som förekommer i detta särskilda fall (Denscombe, 2009). Tillvägagångssättet blir alltså 

raka motsatsen jämfört med en masstudie. Vid en fallstudie kan man undersöka ett 

fenomen i detalj, vilket en masstudie inte klarar av. Målsättningen blir då att belysa det 

generella genom att studera det enskilda samt att upptäcka information genom att följa 

en induktiv logik.  

 

En av fallstudiens starka sidor är att forskaren uppmuntras av att använda flera olika 

källor med olika data. Observationer kombineras med insamling av data, dokument från 

informella möten och intervjuer med de involverade vilket i sin tur underlättar 

triangulering. Beslutet att använda sig av fallstudie som tillvägagångssätt är alltså ett 

strategiskt beslut som står i relation till undersökningens skala och omfattning snarare 

än till vilken forskningsmetod som används, även om fallstudier i högre grad är 

förknippade med en kvalitativ forskningsansats än en kvantitativ.  

 

Studien innefattar även en företagsvärdering för att ytterligare knyta undersökningen 

närmare verkligheten. Värderingen utförs genom att ROE på de 22 största svenska 

börsnoterade bolagen undersöks. En regressionslinje tas fram vilket sedan kan används 

för att beräkna Adlibris hypotetiska börsvärde. 

2.2 Forskningsansats 

Författarna använder sig i studien av en induktiv ansats. Det finns två olika 

utgångspunkter för forskningsansatser, deduktiv och induktiv. Deduktiv ansats utgår 

från teori till empiri, vilket innebär att en befintlig teori testas med empirisk data. 

Induktiv ansats går från empiri till teori. I induktiv ansats samlas data in med syftet att 
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finna generella mönster som kan göras till teorier eller generella begrepp (Johannessen 

& Tufte).  

2.3 Val av forskningsmetod 

Det finns två olika sorters forskningsmetoder inom samhällsvetenskapen, kvantitativ 

och kvalitativ metod. En kvantitativ studie kräver ett relativt stort och statistiskt sett 

representativt urval. Resultaten från en kvantitativ studie kan användas för att beskriva 

faktiska förhållanden inom noga definierade populationer som antal eller andel 

individer med en eller flera egenskaper.  

 

Vid en kvalitativ undersöknings väljs ofta ett mindre men mer strategiskt urval. 

Resultatet kan analyseras noggrant och sedan användas som underlag för att ge en 

fördjupad kunskap inom ett ämnesområde. I kvalitativa undersökningar är avsikten inte 

att generalisera utifrån det empiriska resultatet man har fått utan tanken är att 

resultaten kan ge ny kunskap, ökad förståelse och fördjupad insikt baserade på 

genomtänkta tolkningar (Lindblad 1998). 

 

I denna uppsats har författarna använts sig av en kvalitativ undersökningsmetod. Valet 

på en kvalitativ, snarare än en kvantitativmetod grundar sig i att studiens syfte och 

frågeställning är av sådan karaktär att en den kvalitativa ansatsen lämpar sig bäst. 

Studien undersöker endast ett företag och dess ekonomiska uppföljning, för att få 

fördjupad information och förståelse av vad just det företagets behov av 

uppföljningsverktyg är(Patel och Davidson, 2003). 

2.5 Genomförandet av studien 

2.5.1 Insamling av data 

Vid insamling av data finns två typer av data, primär- och sekundärdata. Vid en 

primärdatainsamling samlas data in för första gången, genom till exempel intervjuer 

eller observationer. Sekundärdatainsamling innebär att man använder redan insamlad 

data såsom offentlig statistik, böcker och artiklar (Dahmström 2000).  

 

I studien användes båda insamlingsmetoderna. Primärdatainsamlingen gjordes med 

hjälp av en intervju med en utvald person på Adlibris. Till sekundärdatainsamlingen 
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användes litteratur, årsredovisningar från Adlibris och Bonnierkoncernen, 

sammanställd statistik från Adlibris samt tidigare publicerad forskning.  

2.5.2 Genomförande av intervjun 

Författarna valde att genomföra en semistrukturerad intervju. Vid denna typ av intervju 

används en intervjuguide där frågorna i huvudsak är öppna vilket ger respondenten 

möjlighet till att påverka intervjun i den riktning den önskar. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att respondenten får möjlighet att tala fritt kring det 

valda ämnet, samtidigt som intervjuaren har möjlighet att styra intervjun mot 

intressanta områden och sidospår (Denscombe, 2000). Intervjuaren har dessutom 

möjlighet att kontrollera svarens reliabilitet samt har större möjligheter att konstatera 

bristande svarsförmåga (Andersen, 1994). Intervjuer ger helt enkelt möjlighet till att 

skapa en god förståelse och överblick av det studerade fenomenet. 

 

Författarna har inte blandat in egna värderingar utan har fokuserat på det som sagts 

under intervjutillfället. En person har intervjuats då det var denne som kunde bistå med 

den relevanta informationen som krävdes för studien. Intervjun genomfördes i ett 

avskilt rum där författarna kunde tala ostört med respondenten, samt där inspelning 

kunde genomföras för att inte bli störd av andra under intervjun. Intervjuguiden som 

använts presenteras i bilaga1. 

2.5.3  Presentation av intervjupersoner 

Personen som intervjuades heter Lia Sandström. Hon arbetar som ekonomichef(CFO) 

på Adlibris AB sedan november 2011. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda 

den ekonomiska funktionen inom Adlibris vilket innefattar att ta fram budget, göra 

bokslut som analyseras i jämförelse med budget, plocka fram beslutsunderlag för 

viktiga beslut samt att fungera som ett ekonomiskt stöd till verksamheten.  

2.5.4 Tillvägagångssätt för sammanställning av empiri 

Studien baseras på data hämtat från Adlibris olika databaser samt databasen Business 

Retriever. Den inhämtade data har sedan sammanställts i Excel och diagram har 

producerats. Med grafikens hjälp får läsaren lättare en överskådlig bild av verkligheten, 

än om samma värden presenteras i en tabell. Tio sekunder med ett bra utformat 

diagram ger läsaren mer information än en minut med de bakomliggande siffrorna 

(Catasús, Gröjer, Högberg, Johrén, 2001). 
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Samtliga inhämtade data fokuserar på totala siffror, förutom kund-data, där författarna 

har valt att presentera enbart data avseende de privata kunderna. Detta eftersom det 

ger ett mer representativt resultat då större delen av Adlibris kunder är privatkunder.  

Den information som erhölls genom intervjun har vävts in i arbetet under 

avsnittenempiri och resultat. Författarna har, ur konkurrenssynpunkt, valt att endast 

presentera trenderna i diagrammen utan att ange siffror eller antal. 

2.5.5 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses datas tillförlitlighet. Reliabiliteten rör undersökningens data, vilka 

data som används, insamlingssätten samt hur de bearbetas. Det finns olika metoder för 

att testa datas reliabilitet. En metod utförs genom att samma undersökning utförs vid en 

annan tidpunkt. En annan metod är att flera forskare undersöker samma fenomen. Om 

alla undersökningarna kommer fram till samma resultat har studien en hög reliabilitet 

(Johannessen & Tufte). 

 

För att kunna hålla hög reliabilitet i denna uppsats har författarna fått data oredigerad 

direkt från Adlibris AB:s ekonomiavdelning, vilket betyder att om författarna skulle 

gjort undersökningen vid ett annat tillfälle eller någon annan forskare skulle gjort 

samma undersökning hade resultat med stor sannolikhet blivit desamma som i denna 

studie. Primärdata hämtas från intervju med ekonomichefen på Adlibris vilket höjer 

studiens reliabilitet.All litteratur som har använts är från trovärdiga källor med 

välkända författare som använder sig av seriösa och välkända förlag. 

2.5.6 Validitet 

Validitet innebär i stora drag att data och metoder är exakta, riktiga och träffsäkra, det 

vill säga deras giltighet (Denscombe, 2009). Ett resultat visar hög validitet när det mäter 

hela det fenomen som avses mäta och inget annat (Andersen, 1994). Ofta utvärderas 

data i förhållande till fyra grundläggande kriterier; autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och innebörd.  

 

Denna uppsats validitet motiveras genom att författarna studerar endast vilka nyckeltal 

som är intressanta för Adlibris och dess verksamhet. För att bryta ner data till en mer 

överskådlig sammanfattning kommer data presenteras i diagram för åren 2010, 2011 

och i de fall vi har siffror även för 2012. 
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2.6 Källkritik 

Enligt nationalencyklopedin innebär källkritik att genom kritisk prövning fastställa om 

en källas innehåll är sant eller falskt och om den är användbar för det man söker svar 

på, det vill säga om källan är trovärdig. Den viktigaste delen vid källkritik är 

identifikationen av källan, det vill säga identifikation av upphovsmannen, 

tillkomstsituationen och avsikten med tillkomsten. Till att börja med utvärderas källans 

äkthet, det vill säga om källan är det den utgör sig vara 

(http://www.ne.se/lang/källkritik). 

 

Författarna har använt sig av mycket trovärdiga källor då underlaget till studien hämtas 

direkt från Adlibris ekonomiavdelning. Underlaget som används till studien är 

detsamma underlag som används inom Adlibris för intern uppföljning och analys och 

därmed vore det mycket orimligt att uppgifterna skulle vara felaktiga. Litteraturen och 

de artiklar som används är skrivna av kända författare, som använder sig av välkända 

seriösa förlag och kan därför ses som mycket trovärdig. 

2.7 Metodkritik 

Studien är uppbyggd som en fallstudie för att undersökningen specifikt är inriktat på 

Adlibris. Det skulle varit intressant att ha gjort en jämförande studie mellan flera 

företag, hur de planerar sin ekonomiska uppföljning och vilka nyckeltal de inriktar sig 

specifikt på. För att den jämförelsen ska vara relevant krävs dock att man jämför med 

företag i samma bransch eller företag som har en verksamhet uppbyggd på liknande 

sätt. Studien hade även kunnat gynnas av fler intervjuer, både med personer på 

företaget samt experter på området. Vidare skulle det vara intressant att följa denna 

undersökning under en längre tid för att följa implementeringen av dessa nyckeltal i 

verksamheten. Studien hade fått ett större djup om alla nyckeltal delats upp land för 

land, då köpbeteendena skiller sig lite åt. 

 

 

 

 

 

http://livepage.apple.com/
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3. FÖRETAGSBESKRIVNING 

I kapitlet företagsbeskrivning presenteras först Bonnierkoncernen därefter en närmare 

beskrivning av Adlibris. Sist görs även en företagsvärdering av Adlibris. 

 

3.1 Bonnierkoncernen 

Gerhard Bonnier startade 1804 en bokhandel i Köpenhamn och lade därmed grunden 

till det vi idag känner till somBonnierkoncernen. Han hade tre söner som alla tre blev 

bokhandlare och förläggare. Hans äldsta son Adolf kom till Sverige 1827 och öppnade 

bokhandel ibåde Göteborg och Stockholm. De dröjde inte länge innan han behövde fler 

medhjälpare och då kom även hans yngre bröder till Sverige. Den ena brodern, Felix, 

fick ansvara för bokhandeln i Göteborg medan den tredje brodern Albert, som bara var 

15 år stannade med Adolf i Stockholm. Vid sidan av arbetet hos Adolf startade Albert 

även en egen förlagsverksamhet 1837. Han var bara 17 år då han gav ut ”Bevis att 

Napoleon aldrig har existerat”. Det var den första bok som gavs ut på Albert Bonniers 

Förlag(http://www.bonnierforlagen.se/OmOss/Historia/). 

 

Från den blygsamma starten med en liten bokhandel och ett bokförlag 1804 är Bonnier 

i dag en internationell mediekoncern som är verksam inom alla medieformer (TV, 

tidningar, förlag m.m.), bestående av 175 företag i 16 länder. 2011 omsatte Bonnier AB 

närmare 30 miljarder. Bonnier AB är helägt av familjen Bonnier genom Bonnier Holding 

AB(http://www.bonnier.se/sv/content/who-we-are). 
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Figur 1 – Koncernträd Bonnier AB   Källa: bonnier.se 

3.2 Bonnierförlagen 

Sedan 1992 innefattas Bonniers svenska bokförlags- och bokklubbsverksamhet i 

Bonnierförlagen AB. Förlagen utgörs av Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, 

Bokförlaget Max Ström, Bokförlaget Semic, Bonnier Audio, Bonnier Carlsen, Bonnier 

Fakta, Bonnier Pocket, Kartago, Mix Förlag, Månpocket, Rebus, Wahlström & Widstrand 

och 2244. Bokklubbsverksamheten består av Bonniers Bokklubb, Bokklubben Svalan, 

Gondol, Spänningszonen, Stora Romanklubben, Lyssnarklubben samt Månadens Bok. 

 

Inom Bonnierförlagen, som sysselsätter ca 600 personer och har en årsomsättning på 

2,5 miljarder kr, ingår också agenturen Bonnier Group Agency, Pocketgrossisten, 

Samdistribution, Företagslitteratur samt Adlibris nätbokhandel. I och med det senaste 

förvärvet ingår nu även Pocket Shop i Bonnierförlagen (www.bonnierforlagen.se). 

 

 

http://www.bonnierforlagen.se/
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3.3 Adlibris AB 

Adlibris är nordens största nätbokhandel och finns idag i Sverige, Norge, Finland och 

Danmark. De tillhandahåller närmare 10 miljoner titlar och hade 2010 en omsättning på 

över en miljard kronor. Sedan 2005 ingår Adlibris i Bonnierkoncernen och ägs sedan 

2011 helt av moderbolaget Bonnierförlagen AB. Adlibris kontor ligger på Sveavägen i 

Stockholm och deras distributionscentral ligger i Morgongåva i Uppland 

(http://www.adlibris.com/se/). 

 

Så här skriver de om sig själva på sin hemsida: 

 

”Så började det 

I köket hemma hos Pär Svärdson satt fyra personer och funderade på vad man kunde sälja 

över internet. De skrev ner 100 idéer och sedan valde de den 101:a idén som kom upp - att 

starta en bokhandel över nätet. Året var 1997 och de fyra personerna var Adlibris grundare: 

Pär Svärdson, Fabian Fischer, Johan Arvidsson och Christian Lauritzen. De var då kollegor 

och konsulter på Accenture (dåvarande Andersen Consulting) och de var vana att fundera 

kring effektiva processer och automatisering. Idén som blev grunden till Adlibris var att sälja 

böcker på nätet till ett lågt pris men samtidigt ha hög kvalitet på servicen - och det skulle 

möjliggöras genom ett högeffektivt system, som de själva skulle bygga från grunden.  

 

Adlibris idag 

Entreprenörs- och "gör det själv"-andan lever kvar och är karaktäristisk för Adlibris. De 

system vi arbetar i är de som grundarna byggt och de vidareutvecklas ständigt för att bli mer 

effektiva och för att kunna tillgodose anställdas och kunders önskemål.  

Adlibris är en renodlad nätbokhandel. Företaget är "ungt" med en medelålder på drygt 30 år. 

Bland de anställda finns bland andra litteraturvetare, ekonomer och tekniker. Idag 

sysselsätter vi 70 personer på kontoret i centrala Stockholm och under högsäsong mer än 

100 personer viddistributionscentralen i Morgongåva.” 
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3.4 Adlibris i siffror 

Här nedan följer ett antal tabeller och diagram som visar Adlibris utveckling. Dessa uppgifter 

är hämtade i urval från Business Retriever för att ge läsaren en uppfattning om företaget. 

 
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Omsättning 1 095 706 977 173 836 422 651 831 477 325 302 308 

Rörelse res. f avskrivn. EBITDA 121 997 62 415 47 337 30 160 19852 15 827 

Rörelseresultat EBIT 119 410 60 534 46 244 29 506 19 299 15 380 

Resultat efter fin. Kostnader 118 757 61 157 49 823 30 832 19 965 6 075 

Årets resultat 65 204 32 809 26 249 22 034 14 326 12 334 

Nettomarginal % 10.84 6,26 5,9 4,73 4,18 5,32 

Soliditet % 60,59 59,24 49,8 51,59 47,12 48,01 

Likviditetsgrad % 249,63 227,23 156,06 147,8 154,64 164,39 

Antalet anställda 107 105 78 62 46 33 

Tabell 1 – Sammanställning för Adlibris AB i tkr Källa: Årsredovisning, Adlibris AB 

 

Tabell 2 - Nyckeltal Adlibris AB   Källa: Business Retriever 

 

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Avkastning på eget kapital %    48,77    39,21    41,3    41,02    37,68    41,59 

Avkastning på totalt kapital %    30,38    24,35    22,31    21,31    17,8    20,05 

Vinstmarginal %    11,14    6,56    5,75    4,76    4,19    5,34 

Omsättning per anställd   10 240,25   9 306,42    10 723,4   10 513,4   10 376,63   9 161,15 

Soliditet %    60,59    59,24    49,8    51,59    47,12    48,01 

Kapitalets omsättningshastighet    2,73    3,71    3,74    4,47    4,24    3,75 

Rörelsekapital       247 992 154 861    106 332   66 938   45 414   36 132 

Rörelsekapital/Omsättning 22,6 15,85    12,71    10,27    9,51    11,95 

Kassalikviditet %    249,63    227,23 156,06    147,8    154,64    164,39 

Förändring av omsättning %    12,13    16,83 28,32    36,56    57,89    58,33 

Rörelseresultat per anställd    1 115,98    576,51    592,9    475,9    419,54    466,06 

Personalkostnad per anställd    603,3    532,9    663,2    708,6    641,2    484,27 

Lager mm/Omsättning %    3,16    2,9 5,45       5,83    3,73    3,04 

Kundfordringar/Omsättning %    0,27    5,93    7,31    8,46    8,86    9,54 

Kortfr.skulder/Omsättning %    13,01    10,18    12,95    10,81    12,45    13,84 

Skuldsättningsgrad %    0,65    0,69    1,07    0,94    1,12    1,08 
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Figur 2 – Omsättning i mkr  Källa: Årsredovisning, Adlibris AB 

 

 

 

Figur 3 – Rörelseresultat (EBIT) i mkr  Källa: Årsredovisning, Adlibris AB 
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3.5 Företagsvärdering 

 

En metod för att värdera ett företag som inte är börsnoterat är att göra såsom beskrivs i 

boken Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Metoden går ut på att man gör 

ett cross-sectional regressionanalysis och väljer ut ett urval från den marknaden som 

företagets befinner sig i. Genom att fastställa ROE samt P/E-tal för de företag som 

undersöks och sedan göra en regressionslinje, kan vi få ut variabler som beskriver just 

den marknaden och dess karaktär. Urvalet har gjorts på de 22 största svenska 

börsnoterade företagen. Sedan använder vi den ekvationen med uppgifterna för det 

företag som ska värderas. Det P/E-tal som beräknas multipliceras med företagets vinst 

och det ger företaget värde (Elton, Gruber, Brown, Goetzmann, 2011) 

 

Enligt formeln; 

 

𝑃
𝐸 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑅𝑂𝐸 

 

𝑃
𝐸 = 0,47 + 14,65 * ROE 

𝑃
𝐸 

𝐴𝑑𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑠

= 0,47 + 14,65 ∗ 𝑅𝑂𝐸𝐴𝑑𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑠 =  

= 0,47 + 14,65 * 48,77%= 

= 7,46 kr/aktie 

 

𝑃
𝐸 

𝐴𝑑𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑠

∗ Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 = 7,46 ∗ 65 204 000 = 

= 486 421 820 kr 

 

Det teoretiska värdet uppgår till ungefär en halv miljard.  
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4. TEORI 

4.1 Nyckeltal 

Nyckeltal har under en lång tid använts som verktyg för att snabbt kunna beskriva 

företags ekonomiska förhållande i helhet och kunna ge underlag för att avgöra 

företagets ekonomiska läge och utveckling. Det viktigaste syftet med nyckeltal är att de 

skall vara ett hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av ett företag. Genom att 

presentera den ekonomiska informationen med hjälp av nyckeltal underlättas analysen 

och bedömningen av företagets ekonomiska ställning och utveckling, inte bara för 

ledningen utan även för alla företagets medarbetare (Malmi och Brown, 2008).  

 

Nyckeltalen är även till stor hjälp vid företags ekonomiska planering, då de dels kan 

användas för analys och bedömning av gångna perioder men även som målstyrning av 

verksamheten för kommande perioder. Nyckeltal är även ett lämpligt mått att använda 

då företag ska jämföras med andra företag, inom branschen eller generellt. Då kan 

företagens styrkor och svagheter lätt jämföras. Statistiska centralbyrån (SCB) 

sammanställer fortlöpande nyckeltal för olika branscher och företag av varierande 

storlek (Catasús, Gröjer, Högberg, Johrén).  

 

Nyckeltal kan även vara andra indikatorer än ekonomiska, som arbetstid/produkt, 

kundnöjdhet eller nyttjandegrad av maskiner. De som skiljer dessa från finansiella 

nyckeltal är att det kan ses som delmål som kan vara till hjälp för att uppfylla de 

finansiella målen(Ittner och Larcker, 1998; 2003). Det har blivit en trend de senaste 

åren att komplettera de finansiella måtten med icke-finansiella för att enklare uppnå de 

finansiella mål en verksamhet har satt upp(Hussain, 2005). 

 

Nyckeltal är relationstal som i ett enda tal beskriver ett förhållande mellan två andra tal. 

Genom att två tal ställs i relation till varandra skapas mer betydelse eftersom data då 

omvandlas till information. Nyckeltal är därför ett mycket bra verktyg för att identifiera, 

beskriva och analysera förändringar i ett företags ekonomiska förhållanden. För att 

beräkna nyckeltal kan företagets affärsredovisning och den interna redovisningen 

I kapitlet teori presenteras ett avsnitt gällande nyckeltal och kritik mot nyckeltal. 
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används som underlag. Det mest förekommande underlaget som används är företagets 

årsredovisning med balansräkning, resultaträkning och ibland finansieringsanalys 

(BAS-Nyckeltal).  

 

Vilka nyckeltal som kan vara användbara för ett företag beror bland annat på företagets 

storlek, om företaget är varu- eller tjänsteproducerande, inriktning, bransch, antal 

anställda och avkastning på det egna kapitalet (Catasús, Gröjer, Högberg, Johrén). 

4.2 Nyckeltal i olika syften 

Nyckeltal kan ha många lika funktioner och syften i olika situationer. Ofta delas de upp i 

fyra användningsområden, kontroll, lärande, mobilisering och belöning (Catasús, Gröjer, 

Högberg, Johrén).  

4.2.1 Kontrollnyckeltal 

Kontrollnyckeltalen har funktionen att de varnar om ett nyckeltal över eller understiger 

en viss gräns eller intervall. Dessa nyckeltal förutsätter att det finns ett standardmått att 

jämföra med, det vill säga ett mått som förklarar vad som är bra, dåligt och godtagbart 

eller inte. Kontrollnyckeltalen säger oftast inte vad som bör göras vid avvikelser från 

standardmåttet. Det går bra att arbeta med ett stort antal kontrollnyckeltal eftersom de 

flesta av dem varnar bara när de observeras, i normalfallet ”finns de inte”(Catasús, 

Gröjer, Högberg, Johrén). 

4.2.2 Lärande nyckeltal 

Ett annat slags nyckeltal är lärande nyckeltal, dessa får vi genom att relatera ett antal 

kontrollnyckeltal till varandra och kan då ställa en diagnos på ett organisatoriskt 

fenomen. Detta är ett bra sätt för att lära känna organisationen och kallas därför lärande 

nyckeltal (Catasús, Gröjer, Högberg, Johrén). 

4.2.3 Mobiliserande nyckeltal 

Mobiliserande nyckeltal innebär istället ett nyckeltal som ska mobilisera till handling, 

det vill säga dess primära funktion ligger i att uppmana till handling före resultatutfall, 

inte efter i form av uppföljning eller lärande. Dessa nyckeltal används bland annat vid 

start av verksamheter, till exempel: ”Vi ska nästa år nå en omsättning på 100 mkr” 

(Catasús, Gröjer, Högberg, Johrén). 



24 

 

 

 

4.2.4 Belöningsnyckeltal 

Belöningsnyckeltal är nyckeltal som ligger till grund vid bonus och belöning.Ofta 

används flera nyckeltal när de används som belöningsnyckeltal, detta för att personen i 

fråga inte ska kunna vinkla resultaten till sin egen fördel (Catasús, Gröjer, Högberg, 

Johrén). 

4.3 Bästa resultat från nyckeltal 

För att få ut bästa möjliga resultat från nyckeltal finns det flera olika aspekter som kan 

vara bra att ha i åtanke. Den första är att ett företag inte bör använda sig av för många 

nyckeltal (om det inte gäller kontrollnyckeltal). Ett företag som sätter upp 50 stycken 

olika nyckeltal med olika målsättningar och uppföljningar riskerar att personalen blir 

uttröttad och uttråkad av den överväldigande informationen. Bättre resultat ges istället 

av att använda några få relevanta nyckeltal som berättar mycket om 

verksamheten(Suryadi, 2007) ca 10 stycken rekommenderas (Parmenter, 2007). 

 

En annan bra metod för att få så stor användning som möjligt av nyckeltal är att döpa de 

till så enkla namn som möjligt så alla förstår vad de innebär. Det gäller inte bara att 

förstå nyckeltal, det måste även vara enkelt att se hur värdet på dem kan förbättras, vad 

som ska göras för att nå målen (Catasús, Gröjer, Högberg, Johrén). 

4.4 Användningen av nyckeltal 

Det är viktigt att rätt nyckeltal används på rätt plats. Vad som är ett relevant nyckeltal i 

en verksamhet kan upplevas olika av olika personer, organisationer, risktagande och 

under olika tidsperioder. För att ett nyckeltal ska bli så användningsbart som möjligt är 

det viktigt att de kan jämföras med andra nyckeltal. Eftersom nyckeltal kan uttryckas i 

flera olika enheter (dagar, antal, procent m.m.) gäller det att göra dem ”sortneutrala”, 

det vill säga det går att jämföra med andra verksamheter och över tiden utan att allt för 

mycket justeringar eller hänsynstagande måste göras.  

 

Ett bra nyckeltal ska enkelt kunna tolkas, det vill säga det ska lätt kunna tydas om en 

höjning eller sänkning är bra eller dåligt. Det måste även finnas en eller flera ansvariga 

till ett nyckeltal så att de personerna kan ta ansvar och vidta åtgärder om nyckeltalet 

varnar. På samma sätt kan någon ta åt sig av äran om ett nyckeltal går bra.  
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Nyckeltal bör även vara relativt lätta att ta fram, tidsåtgången och kostnaden för att ta 

fram ett nyckeltal får inte vara större än nyttan. Annars bör det ses över om liknande 

nyckeltal kan användas där nyttan är större.  

 

Alla nyckeltal har biverkningar. Det finns två strategier för att minska biverkningar så 

mycket som möjligt. Den första innebär att införa restriktioner på nyckeltal, till exempel 

att nyckeltalet inte får bli lägre än dess kritiska gräns. En annan strategi är att använda 

nyckeltal som tar hand om biverkningar, till exempel för att följa ”antalet anställda” 

kanske det också bör kompletteras med ”antalet konsulttimmar” (så att inte anställda 

byts ut mot konsulter). Det är även viktigt med noggrannhet vid mätning, desto 

noggrannare vi kan mäta utfallet desto bättre (Catasús, Gröjer, Högberg, Johrén). 

4.5 Tolkning och analys med hjälp av nyckeltal 

Vid tolkning och jämförelse av nyckeltal är det viktigt att kritiskt granska nyckeltalets 

förhållningssätt för att få ut rätt resultat. Om till exempel nyckeltalet ”omsättning per 

anställd” används och har ökat kan detta lätt tolkats som att då har omsättning ökat och 

det är positivt. Då är det viktigt att ta reda på av vilken orsak nyckeltalet har ökat. Detta 

kan bero på flera olika faktorer, till exempel: en volymökning över lag, högre priser 

generellt eller minskat antal anställda. Till exempel högre priser generellt kanske 

egentligen inte gav högre vinst även om kostnaderna blev högre. Vidare är det viktigt 

hur utfallen jämförs. Verksamheten bör fastslå om de ska jämföra nyckeltalen enbart 

med föregående år eller över till exempel en 10 årsperiod. Vilken tidsram som än väljs 

så bör den vara den samma för att alltid kunna jämförbara resultat (Catasús, Gröjer, 

Högberg, Johrén). 

4.6 Kritik mot finansiella nyckeltal 

Det har under 1900-talet pågått en debatt om nyckeltalens användning som finansiella 

prestationsmått. Kritiken riktar sig mot den ensidiga fokuseringen och det har varnats 

om riskerna med att lita på dessa mått alltför mycket. Nyckeltal har kritiserats för att ge 

en ofullständig bild i många avseenden och även för att de visar inaktuell, abstrakt och 

ensidig information samt att de enbart uppmanar till ett kortsiktigt tänkande(Greve, 

2003, s.98).   
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Till exempel så kan bara det som värderas i pengar redovisas eller om en kund, som fått 

ett dåligt bemötande, överger företaget i förmån för en annan leverantör så kommer 

detta avspegla sig i ett sämre resultat, men då är det redan försent att reparera skadan. 

Det faktum att nyckeltal bara baseras på historisk data och därmed bara visar händelser 

som redan skett går inte att komma ifrån. Detta kan även hämma produktiviteten då 

mycket tid läggs ner för att utreda eventuella avvikelser istället för att fokusera på 

framtida värdeskapande aktiviteter (Greve, 2003). 

 

För att komma till rätta med de problem som uppkommer vid användning av de 

finansiella prestationsmåtten är en lösning att kombinera dessa med icke-finansiella 

mått. Det balanserade styrkortet (”The balanced score card”) är en lösning som har 

lanserats vilket kompletterar de finansiella prestationsmåtten med icke finansiella mått 

som mäter andra dimensioner. Med det balanserade styrkortet kan ledningen få 

information om variabler där det kan finns det orsak-verkan-samband. De kan då 

balansera informationen från de olika dimensionerna, kort- och långsiktiga mål, interna 

och externa mål samt mjuka och hårda data (Greve, 2003). 

 

För att uppmana ledningen till ett mer långsiktigt tänkande kan framtidsorienterade 

mått användas som ytterligare komplement. Exempel på framtidsorienterade mått är 

aktierelaterade mått då de värderas efter framtida kassaflöden samt icke finansiella 

mått som även de kan ge en indikation på framtida värde. Framgång inom exempelvis 

FoU, produktkvalitet, kundnöjdhet är ofta så kallade värdedrivare och ger indikationer 

på framtida finansiella prestationer. En bra kombination av nyckeltal fås genom att 

komplettera de traditionella finansiella måtten med icke finansiella mått,på så sätt ges 

en lösningen till de problem som uppstår med enbart finansiella mått. Det ger även 

incitament till att driva en mer långsiktig och framgångsrik utveckling av företaget 

snarare än att maximera de kortsiktiga finansiella målen(Merchant och Van det Stede 

2007). 

 

4.7 Tidigare forskning 

Utbudet av tidigare fallstudier inom detta område är begränsat, däremot finns det en 

del uppsatser och artiklar som beskriver hur nyckeltal fungerar, hur de kan tolkas och 

förslag på hur användningen av nyckeltal kan optimeras.  
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Catasús, Gröjer, Högberg, Johrén förklarar i ”Boken om Nyckeltal” vad ett nyckeltal är, 

hur de ska användas, hur bästa resultat från nyckeltal uppnås och hur nyckeltal ska 

tolkas och analyseras. Han säger att det finns flera aspekter som bör finnas i åtanke för 

att få ut bästa möjliga resultat vid användning av nyckeltal. Bl.a. bör verksamheten 

använda sig av nyckeltal som är lätta att ta fram då nyttan ska vara större än kostnaden 

samt döpa dem till enkla och självförklarande namn. Vid tolkning och jämförelse av 

nyckeltal menar de att man bör kritiskt granska nyckeltalens förhållningssätt för att få 

ut bästa resultat. 

 

Merchant och Van det Stede beskriver i sin artikel ”Management Control Systems: 

Performance Measurement, Evaluations and Incentives” hur företag kan använda 

nyckeltal. De kommer fram till i sin artikel att den bästa kombinationen av nyckeltal fås 

genom att komplettera de traditionella finansiella måtten med icke finansiella mått, på 

så sätt ges en lösning till de problem som uppstår med bara finansiella mått. Detta 

uppmanar ledningen till ett mer långsiktigt tänkande istället för att maximera de 

kortsiktiga målen. 

 

En fallstudie som gjorts nyligen är en magisteruppsats skriven av Jonas Jakobsson och 

Eric Nordin på Göteborgs Universitet som behandlar hur ekonomistyrning kan hjälpas 

av icke-finansiella nyckeltal. Deras undersökning riktar sig mot att beröra områden som 

inte är så väl utforskade. De tittar närmare på hur icke-finansiella nyckeltal inom 

tjänstesektorn används samt hur det praktiska brukandet av icke-finansiella nyckeltal 

kan te sig. Deras slutsats visar att om styrning ska gynnas krävs en effektiv 

målstyrningsprocess där de viktigaste icke-finansiella nyckeltalen får en stor och tydlig 

roll i operativa styrningen. 

 

Kadarsah Suryadiskriver I sin artikel från 2007”Framework of Measuring Key 

Performance Indicators for Decision Support in Higher Education Institution”att företag 

bör använda sig av några få relevanta nyckeltal som tydligt beskriver och berättar 

mycket om verksamheten för att uppnå bästa resultat. 
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Malmi och Brown skriver i artikeln ”Management Control Systems as a Package – 

Opportunities, Challenges and Research Directions” att nyckeltal har under en lång tid 

använts för att snabbt kunna beskriva ett företags ekonomiska förhållande i helhet och 

kunna ge underlag för att avgöra ett företags ekonomiska ställning och läge. De anser att 

genom att presentera den ekonomiska informationen med hjälp av nyckeltal 

underlättas analysen och bedömningen av företagets ekonomiska ställning och 

utveckling, inte bara för ledningen utan för alla företagets medarbetare. 

 

Sammanfattningsvis så visar all tidigare forskning mot samma resultat att nyckeltal är 

bra verktyg vid målstyrning och analys om de tas fram och används på rätt sätt. 

 

5. EMPIRI 

Under avsnitten empiri vävs den information som inhämtats genom intervjun in 

tillsammans med övrig primär- och sekundärdata. 

5.1 Den ekonomiska uppföljningen idag på Adlibris 

Den kontinuerliga uppföljning som sker idag består av en månatlig rapport som 

sammanställs av ekonomiavdelningen vilken skickas till Bonnierförlagen och sedan 

vidare inom koncernen. Rapporten innehåller balans- och resultaträkning samt några få 

av de vanligaste nyckeltalen. Ekonomiavdelningen skickar även med sina kommentarer 

och upplysningar som förklaringar till eventuella avvikelser i siffrorna. Denna rapport 

skickas även till ledningsgruppen. De siffror som övriga anställda får se är i dagsläget 

bara försäljningssiffrorna för respektive land och avdelning.  

 

Målet som Adlibris vill uppnå är att få en klarare, tydligare och mer kontinuerlig 

uppföljning. Därför är det viktigt att noga undersöka vilka parametrar som bör ingå i 

uppföljningen så att man på ett enkelt sätt ska kunna få svar, konkretisera stora 

mängder siffror och på så sätt öka den ekonomiska förståelsen inom hela företaget. I 

samband med undersökningen av vilka nyckeltal som Adlibris skulle få mest nytta av att 

följa ger författarna även ett förslag på hur denna mall för uppföljning skulle kunna se 

ut.  
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Adlibris skickar också varje månad sina siffror till HUI (Handelns Utredningsinstitut) 

som sammanställer hur det ser ut på marknaden för bokhandel. De jämför hur mycket 

varje segment(bokhandeln, stormarknader, bokklubbar och internetbokhandeln) säljer 

i procent jämfört med föregående år. Alla boksäljandeföretag som ingår i något av dessa 

segment skickar in sina siffror till HUI som sammanställer och återrapporter resultatet 

för bokmarknaden (det vill säga inga exakta siffror för ett enskilt företag presenteras). 

 

HUI:s rapport för första kvartalet 2012 visar att total omsättning för media(böcker, CD, 

DVD, spel med mera) omsätter ca 3,1 miljarder SEK och att tillväxten ligger på 2 %. 

 

 

Figur 4- E-barometern för första kvartalet 2012    Källa: HUI 
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5.1.2 Fraktkostnad 

Vid varje leverans uppstår en fraktkostnad. I de flesta fall står Adlibris för denna 

kostnad och erbjuder sina kunder fri frakt deras sin beställning. Vid övriga tillfällen får 

kunden själv stå för frakten. Adlibris har en gemensam distributionscentral för alla 

länderna placerad i Morgongåva i norra Uppland. Utöver själva fraktkostnaden uppstår 

även alltid övriga försäljnings- och administrationskostnader för Adlibris i samtliga 

länder. 

Land Privat Företag 

Sverige Gratis 29 SEK 

Norge 29 NOK* 39 NOK* 

Danmark Gratis 29 DKK** 
Finland Gratis 3,90 EURO 
*Fri frakt över 195 NOK  **Fri frakt över 599 DKK 

Tabell 3 - Fraktkostnad        Källa: Adlibris AB 

 

Fraktpriset gäller per beställning oavsett antal böcker.I tabellen visas de billigaste 

fraktkostnader per land. Samtliga länder har flera olika fraktalternativ beroende på om 

kunden väljer kortare leveranstid eller miljövänlig frakt. 
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6. RESULTAT 

Nyckeltalen som presenteras i resultatet har tagits fram då författarna i samråd med 

Adlibris anser att de kan hjälpa till att belysa de kritiska områdena i verksamheten. Dessa 

kan ge ett ytterligare stöd i den ekonomiska uppföljningen samt fördjupa förståelsen för 

samtliga parter i verksamheten.  

 

De nyckeltal som har jobbats fram i samråd med Adlibris för närmare uppföljning är: 

6.1 Snittordervärde 

 

Snittordervärde=
Total  försäljning

Antal  ordrar
 

 
Snittordervärde beskriver intäkt per order. I diagrammet nedan ser vi tydligt att 

snittordervärdet följer en liknande trend för år 2010, 2011 och början av 2012. 

Samtliga år startar med en långsam minskning i snittordervärdet som sedan följs för 

2010 och 2011 av att i juli och augusti snabbt öka kraftigt, därefter en nedgång i 

september och oktober igen för att sedan i november öka igen.  

 

Figur 5 – Snittordervärde alla enheter   Källa: Adlibris 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Snittordervärde alla enheter

2010

2011

2012
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6.2 Bruttomarginal 

 

Bruttomarginal=
Bruttovinst

Omsättning
 

 
 

Bruttomarginalen beskriver hur stor andel av försäljningen som återstår för att täcka 

bland annat löner, övriga rörelsekostnader, ränta och vinst.I diagrammet nedan ser vi 

tydligt att snittordervärdet följer i stort sett samma trend för år 2010 och 2011. Början 

på år 2012 avvek däremot lite från tidigare år. 2010 och 2011 startar med en 

långsamökning ända till juni för 2011 och juli för 2010 där bruttomarginal relativt 

snabbt minskar ända till september för att sedan öka igen till oktober. I oktober börjar 

det åter igen sjunka för båda åren i en månad för att sedan för 2011 plana ut och för 

2010 öka. 

 

 

Figur 6 – Bruttomarginal %    Källa: Adlibris 
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6.3 EBIT-marginal 

 

EBIT-marginal=
EBIT

Nettoomsättningen
 

 

 

EBIT-marginal anger hur stor del av varje omsatt krona för en rörelse som blir kvar till 

att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst. Den beräknas på rörelseresultatet efter 

avskrivningar i procent av omsättningen.I diagrammet nedan visas att EBIT-marginalen 

för 2010 och 2011 följer ett liknande mönster större delen av året men 2010 ligger hela 

tiden ligger lite högre. Från september ökar 2010 kraftigt till oktober där en liten 

nedgång sker för att sedan öka kraftigt igen. 2011 ökar istället långsamt från september 

för att sedan långsamt börja sjunka i november. 

 

 

Figur 7 – EBIT-marginal %    Källa: Adlibris 
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6.4 Fraktkostnad per order 

 

Fraktkostnad per order = 
Total  fraktkostnad

Antal  order
 

 
 

Nyckeltalet fraktkostnad per orderbeskriver hur mycket varje order i genomsnitt kostar 

i frakt. Diagrammet nedan visar att 2010 och 2011 ligger på en relativt jämn nivå som 

varierar mycket lite men har några högre perioder främst kring mars och september. 

Lägsta värde uppmäts vid årsslutet. Början på 2012 ligger på en ganska jämn nivå men 

betydligt lägre än både 2010 och 2011. 

 

 

Figur 8 – Fraktkostnad per order   Källa: Adlibris 
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6.5 Andel returer 

 

Andel returer = 
Antal  returer

Totalt  antal  sålda  böcker
 

 
 

Beskriver hur stor andel returer som har uppkommit per såld bok.I diagrammet nedan 

ses tydligt att 2010, 2011 och början av 2012 följer en liknande trend. Alla tre åren 

börjar med en minskning i andel returer till och med mars då det framförallt för 2010 

vänder och börjar öka igen medan det för 2011 fortsätter på en jämn nivå. Den högsta 

returfrekvensen nås i september och oktober och den lägsta noteras i december. 

 

 

Figur 9 – Andel returer     Källa: Adlibris 
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6.6 Andel delleveranser 

 

Andel delleveranser = 
Antal delleveranser

Totalt  antal  leveranser
 

 
 

Andel delleveranser beskriver hur stor del av alla leveranser som4 måste levereras i 

form av delleveranser. Diagrammet nedan visar att samtliga tre år följer en liknande 

kurva i början av året. Från och med juni avviker 2011 kraftigt från 2010s relativt 

stabila nivå genom att öka kraftigt i juli och september. Därefter ligger 2010 och 2011 

på en jämn nivå för att sedan öka igen i december.  

 

 

Figur 10-Andel delleveranser   Källa: Adlibris 
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6.7 Andel nyregistrerade privata kunder 

 

Andel nyregistrerade privata kunder= 
Antal  nyregistrerade  privata  kunder

Antal  registrerade  privata  kunder
 

 

 

Andel nyregistrerade privata kunder beskriver hur stor de av alla privata kunder som 

är nyregistrerade. I diagrammet nedan visas att 2010 års kurva är mycket lik 2011 

förutom i början av året då 2010 är mycket högre än 2011. Båda år börjar med att 

andelen nya kunder ligger mycket högt för att sedan mellan februari och juli ligga på en 

lägre nivå. De kraftigaste ökningarna observeras i augusti/september och kring jul. 

 

 

Figur 11 – Andel nya kunder    Källa: Adlibris 
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7. ANALYS OCH TOLKNING 

I detta avsnitt analyserasoch tolkas det resultatet som har framkommit under uppsatsens 

gång. 

6.1 Snittordervärde 

Ett så högt snittordervärde som möjligt är det bästa eftersom det innebär större vinst 

per order. I samtliga länder utom Norge är frakten gratis för privatpersoner, detta är ett 

mervärde för kunden men gör samtidigt att snittordervärdet blir lägre. Detta eftersom 

en kund är mer benägen att samla ihop sina beställningar för att minimera 

fraktkostnaderna. Är det gratis frakt så lägger kunden mindre vikt vid att samla sina 

beställningar till ett samma tillfälle.   

 

Snittordervärde kan användas som ett kontrollnyckeltal eftersom det enkelt genom till 

exempel diagram visar om månadens/årets snittordervärdeunder- eller överstiger 

normal eller förväntad nivå. 

 

Snittordervärde kan även användas som ett mobiliserade nyckeltal eftersom det kan ha 

funktionen att uppmana till handling före resultatutfall. Genom att iaktta diagrammet 

visas det tydligt när snittordervärdet brukar vara som lägst, då kan det vara bra att i 

förväg fundera ut vad som kan göras för att öka snittordervärdet vid just den 

tidpunkten för kommande år. Vid de tidpunkter där snittordervärdet istället är högt kan 

de vara lämpligt att förbereda företaget, så det finns kapacitet att på bästa sätt hantera 

ökningen. 

 

Anledningen till att snittordervärde varierar under året kan bero på flera orsaker. En 

orsak till att snittordervärdet ökar kraftigt för båda åren i augusti och september kan till 

exempel vara att då startar skolorna och många är därför i stort behov av litteratur och 

väljer därför att beställa ett stort antal böcker på en och samma gång, vilket ökar 

snittordervärdet. I diagrammet ses även en tydlig ökning på snittordervärdet på båda 

åren i november. Denna snittordervärde beror mest troligt på att kunder handlar inför 

jul.Små ökningar som till exempel i juni 2010 kan beror på att företaget hade ett 

erbjudande just då som lockade kunderna till att köpa mer vid just det tillfället. 
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Fördelen med snittordervärde är att man lätt kan se hur stor intäkt varje order ger samt 

hur det varierar över tid. Följs detta över flera år kan åtgärder sättas in för att höja 

snittordervärdet under de månader där det historiskt har varit lägre.  

 

En nackdel med diagrammet som visas i uppsatsen är att den visar snittordervärdet för 

alla enheter. Det kan det vara mer lämpligt att dela upp privatpersoner, företag och 

institutioner för att få en mer rättvis bild av verkligheten. Detta eftersom företag och 

institutioner många gånger handlar för ett betydligt högre belopp än privatpersoner 

vilket annars höjer snittordervärdet. 

7.2 Bruttomarginal 

Det är önskvärt med en så hög bruttomarginal som möjligt då den visar hur mycket av 

intäkterna företaget har kvar efter kostnader för sålda varor, till att betala bland annat 

forsknings och utvecklingskostnader, försäljnings- och administrationskostnader samt 

övriga kostnader och därefterfå ett så högt rörelseresultat som möjligt. 

 

Bruttomarginal kan användas som ett kontrollnyckeltal eftersom de enkelt,i till exempel 

ett diagram, visar om månadens/årets bruttomarginal under- eller överstiger normal 

eller förväntad nivå. 

 

Bruttomarginal kan även användas som ett mobiliserade nyckeltal eftersom det kan ha 

funktionen att uppmana till handling, till exempel genom att iaktta diagrammet visas 

det tydligt när bruttomarginalen brukar vara som lägst och då kan vara bra att i förväg 

fundera ut vad som kan göras för att öka bruttomarginalen vid just den tidpunkten för 

kommande år. 

 

Bruttomarginalen kan även användas som ett lärande nyckeltal om det sätts i relation 

till snittordervärdet. I diagrammet syns tydligt hur bruttomarginalen går ner under 

samma period som snittordervärdet når sin högsta punkt. En tänkbar anledning till just 

detta fenomen kan vara att det under denna period, som är under terminsstart, säljs 

mer kurslitteratur som är dyrare vilket gör att snittordervärdet går upp men samtidigt 

har en sämre marginal vilket gör att bruttomarginalen sjunker. Detta är ett 

organisatoriskt fenomen där det gäller att finna en bra balans för att uppnå högsta 

möjliga vinst.  



40 

 

 

 

 

Anledningen till att år 2011 har något lägre bruttomarginal än 2010 från och med juli 

beror enligt ekonomichefen på att försäljningspriserna sänktes till år 2011, vilket då 

också gör att bruttomarginalen minskar. 

 

Fördelen med bruttomarginal är att den förenklar kontrollen så att marginalen håller 

sig på önskad nivå. Nackdelen är dock att den inte ger någon information om vad som 

orsakar eventuella förändringar eller avvikelser. 

7.3 EBIT-marginal 

En så hög EBIT-marginal som möjligt är eftersträvansvärt eftersom det då återstår 

mycket som möjligt för att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst. Det är även viktigt 

att EBIT-marginalen är så hög som möjligt eftersom den används vid jämförelse med 

andra företag och visar hur företaget växer över tiden. 

 

EBIT-marginal kan användas som ett kontrollnyckeltal eftersom de enkelt genom till 

exempel ett diagram visar om månadens/årets EBIT-marginal under eller överstiger 

normal eller förväntad nivå. 

 

EBIT-marginal kan även användas som ett mobiliserade nyckeltal eftersom den kan ha 

funktionen att agera före handling, till exempel genom att iaktta diagrammet visas det 

tydligt när EBIT-marginalen brukar vara som lägst och då kan vara bra att i förväg 

fundera ut vad som kan göras för att öka EBIT-marginalen vid just den tidpunkten för 

kommande år.  

 

Anledningen till att EBIT-marginalen varierar kan bero på att företaget har sålt mer av 

de böcker som innebär högre kostnader och därmed minskat EBIT-marginalen. Det kan 

även bero på att företaget har lagt mer resurser på utveckling vilket också minskar 

EBIT-marginalen.  

 

EBIT-marginalen har liknande egenskaper som bruttomarginal och uppvisar därför 

samma för- och nackdelar.  
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7.4 Fraktkostnad per order 

Nyckeltalet fraktkostnad per order visar kostnadenper order för företaget och bör 

därför vara så låg som möjligt. Detta är ofta ingenting företaget kan styra över eftersom 

de anlitar ett annat företag att sköter frakten åt dem. De anlitade företagets priser styrs 

i sin tur av flera faktorer som till exempel bränslepriser, skatter och tullar.  

 

Fraktkostnad per order kan användas som ett kontrollnyckeltal för att övervaka att 

kostnaden håller sig inom det intervall företaget satt upp.  

 

En fördel med detta nyckeltal är att det ger en ungefärlig indikation på vad 

fraktkostnaden kommer bli för företaget. Dessutom kan det vara bra att veta vad man 

har för fraktkostnad om företaget vill jämföra kostnaderna hos andra leverantörer för 

att eventuellt kunna sänka sina kostnader. 

7.5 Andel returer 

Andel returer visar på hur många böcker som skickas tillbaka av en kund i förhållande 

till antalet sålda böcker. Detta innebär en kostnad för företaget och bör därför vara ett 

så lågt värde som möjligt. Returfrekvensen höll sig relativt stabil under hela perioden 

som undersöktes. Trots den låga siffran innebär alla returer ändå en kostnad för 

företaget. Företaget betalar returfrakten om varan är defekt eller felaktig, annars 

betalas returfrakten av kunden. I båda fallen uppstår dock administrations- och 

distributionskostnader för företaget. 

 

Den troliga anledningen till varför returfrekvensen sjunker vid jul är att dels för att 

försäljningen ökar samt att man är mindre benägen att lämna tillbaka en bok köpt via 

internet än till exempel ett klädesplagg köpt i butik. 

 

Den högre returfrekvensen kring skolstarten i september tyder på att studenter i högre 

grad returnerar böcker som de inte behöver eller som till exempel är av fel upplaga. Det 

är mer troligt att en kund behåller en skönlitterär bok, dels för att den oftare är billigare 

än studentlitteratur samt att den kan läsas närsom, inte bara i anslutning till en specifik 

kurs. 
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Andel returer skulle kunna fungera som ett kontrollnyckeltal om man skapade gränser 

för vad som är högsta tillåtna nivå på andel returer. Sätter man en gräns kan man enkelt 

kontrollera så att inte andelen överstiger den kritiska nivån. Om gränsen överstigs bör 

åtgärder sättas in för att reglera detta alternativt att orsakerna till gränsöverskridandet 

ses över. Andel returer kan även mätas i kronor istället för i antal om denna enhet 

föredras. 

 

Fördelen med andel returer är också att det kan sättas i relation till kundnöjdhet då 

nöjda kunder i mindre utsträckning återlämnar varor. Dessa två i kombination fungerar 

då som ett lärande nyckeltal, eftersom resultatet lär oss om organisationen. Nackdelen 

med det diagram studien uppvisar är att det inte framgår varför en vara har returnerats. 

Det kan vara mycket intressant att dela upp andelen returer efter orsak till exempel; ”ej 

nöjd”, ”defekt/trasig vara”, ”återköp” och så vidare. 

7.6. Andel delleveranser 

En order som måste skickas ut i flera delleveranser innebär en extra kostnad för 

företaget eftersom företaget behöver betala för flera leveranser istället för en. Därför är 

en så låg andel delleveranser som möjligt det bästa.  

 

I resultatet visades att i början och slutet av året ökade andelen delleveranser för 

samtligaår. Detta skulle kunna beror på att försäljningen ökar kraftigt runt jul och att 

företaget då inte har haft rätt mängd böcker för leverans runt denna period. Just på 

grund av situationer som denna är nyckeltalet andel delleveranser lämplig att använda 

som ett mobiliserande nyckeltal. Nyckeltalet kan visa trenden för hur det har sett ut 

tidigare år, detta underlättar planeringen för flera avdelningar. 

 

I resultatet visades även att 2011 hade två ökningar i juli och september. Detta kan bero 

på flera anledningar och kan vara intressant att ta reda på så att inte samma händelse 

återupprepas.  

 

Andel delleveranser kan även vara bra att använda som ett kontrollnyckeltal eftersom 

de kan varna när nyckeltalet avvikit från normal nivå och då kan företaget snabbt 

försöka åtgärda detta. 
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Andel delleveranser skulle kunna ha en koppling till bland annat kundnöjdheten då det 

är större risk att andelen missnöjda kunder ökar samtidigt som andelen delleveranser 

ökar. Därför kanandelen delleveranser i relation till kundnöjdhet även användas som ett 

lärande nyckeltal.  

 

Fördelen med andel delleverans är att det underlättar inköpsplaneringen för att 

motverka uppkomsten av onödiga kostnader vid felaktig planering. Kopplingen till 

kundnöjdhet kan även lättare övervakas eftersom en högre andel delleveranser verkar 

negativt på kundernas köpupplevelse. Nackdelen med detta nyckeltal, som med många 

andra nyckeltal, är att den uppvisar inte orsaken till varför andelen varierar. 

7.7 Andel nyregistrerade privata kunder 

Ett så högt värde som möjligt är önskvärt eftersom det visar på att företaget värvar fler 

kunder vilketförhoppningsvis ger högre intäkter.Anledningen till att andelen nya 

kunder ökar i juli, augusti och september kan förklaras av att skolorna startar runt 

denna period och många är därför i stort behov av kurslitteratur. Den stora ökningen i 

december och januari beror mest troligt på att många nya kunder värvas inför 

julhandeln.  

 

Andel nyregistrerade privata kunder är lämpligt att använda som ett kontrollnyckeltal 

då det indikerar på om antal nya kunder minskar drastiskt. För att följa upp detta 

nyckeltal kan det vara en bra idé att skapa en mer långsiktig plan över hur utvecklingen 

av antalet kunder önskas se ut. Då underlättas en uppföljning och nyckeltalet kan då 

utnyttjas fullt ut. För att få ut ytterligare information kan kunderna delas upp i segment, 

till exempel studenter, småbarnsföräldrar, pensionärer och stor- respektive 

småkonsumenter. På så sätt kan erbjudanden profileras mot respektive kundgrupp för 

att få en mer träffsäker marknadsföring. 

 

Vad som kan vara än mer intressant är att ställa andel nyregistrerade kunder mot andel 

aktiva kunder. Om företaget till exempel har 1 miljon registrerade kunder är det mycket 

intressant att titta på hur många av dessa som faktiskt handlar. Här kan åtgärder sättas 

in mot de kunder som har varit inaktiva under en längre period, tex ”50 kr rabatt på ditt 

nästa köp”.  Dessa två nyckeltal tillsammans skapar därför ett lärande nyckeltal. 
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Föredelen med detta nyckeltal är att det kan visa hur uppvecklingspotentialen på 

respektive marknad ser ut. Då andelen nya kunder bör minska i takt med att en större 

del av populationen räknas till registrerade kunder, kan det utläsas när man når en 

stagnation samt i vilka länder man fortfarande har stor expanderingspotential. 

 

8. DISKUSSION 

I avsnittet diskuteras utfallet i resultatet och analysen. Dessutom diskuteras miljöhänsyn. 

 

Författarna har valt att titta på resultatet för hela företaget det vill säga med alla länder 

sammanslaget månad för månad år 2010, 2011 och början på 2012. För att få en än mer 

tydlig bild av det ekonomiska läget är det nödvändigt att bryta upp siffror land för land, 

kundsegmentsamt över en längre tidsperiod. Viktigt att poängtera är att samtliga 

nyckeltal visar endast resultat från historisk data och det är därför ingen garanti att 

dessa mönster upprepas. 

8.1 Nyckeltal ur flera perspektiv 

Det är lämpligt att använda flera stycken nyckeltal för varje område som företaget vill 

undersöka. Detta skapar en bredare förståelse och en tydligare bild för området då man 

fårinformation från flera olika synvinklar. Då blir nyckeltal inte heller så enformiga som 

de kan kritiserats för. Till exempel blir kund-nyckeltalen mer intressanta, 

representativa och relevanta då de presenteras flera stycken tillsammans. Antalet 

kunder kanske inte säger oss så mycket innan de sätts i relation till hur många av dessa 

som faktiskt handlat under de senaste 12 månaderna. Precis som att nyckeltalet 

fraktkostnad per order säger betydligt mer om det jämförs med snittordervärdet 

eftersom då kan företaget utläsa hur stor del av intäkterna per order som äts upp av 

fraktkostnaden i genomsnitt.  

8.2 Miljöhänsyn 

Idag är hela samhället präglat av ett ständigt miljötänk vilket även Adlibris jobbar med 

kontinuerligt för att minimera sin klimatpåverkan. En möjlig åtgärd för att minska 

antalet leveranser och därmed antalet transporter är att minimera andelen 

delleveranser till det yttersta, även om det kanske betyder att kunden får vänta en dag 

extra på sin försändelse. Får kunden veta att dennes leverans kommer dröja en dag 
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extra vid beställningen kanske det negativa med en längre leveranstid vägs upp av att 

kunden säkerhetsställs att hon handlar av ett företag som verkar för ett hållbart klimat.  

 

Ytterligare en aspekt att titta på är den fria frakten för privatkunderna. Den fria frakten 

gör kunderna mindre benägna att samla ihop sina beställningar och därmed ökar 

antalet leveranser, vilket är negativt ur miljösynpunkt. En lösning på detta kan vara att 

man tillägger en låg fraktkostnad men där hela summan skänks till välgörande ändamål. 

I Adlibris fall kan detta dock vara svårt eftersom den fria frakten är en av deras starka 

karaktärsdrag. Risken är att försäljningen istället minskar vilket inte är något som 

eftersträvas.  

9. SLUTSATS 

I avsnittet presenteras studiens slutsats och frågeställningens svar. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka nyckeltal som är lämpliga för Adlibris AB 

att följa och ha till grund för att effektivisera sin verksamhet samt att använda som stöd 

vid finansiella beslut. Det ska poängteras att de framtagna nyckeltalen endast är förslag 

på vilka nyckeltal som kan användas för att förbättra och effektivisera verksamheten. 

De nyckeltal som presenteras nedan har valts för att på bästa sätt komplettera varandra 

och ge en bra balans mellan finansiella och icke-finansiella nyckeltal. 

Följande nyckeltal har identifieras som lämpliga; 

 

 Snittordervärde 

 Bruttomarginal 

 EBIT-marginal 

 Fraktkostnad per order 

 Andel returer  

 Andel delleveranser 

 Andel nyregistrerade kunder 

 

Studien visar att nyckeltal är ett bra verktyg i ekonomisk uppföljning för en verksamhet 

om de används på rätt sätt. Det är viktigt att noga tänka igenom vad man vill uppnå med 

nyckeltalen och hur de ska användas. Frågor som ”Vem tar del av informationen?”, 
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”Vilken del av verksamheten är det som vi vill undersöka?”, ”Vad vill vi få ut av det vi 

undersöker?”och ”Hur gör vi informationen så tydlig som möjligt?” är frågor som måste 

ställas för att få ut det mesta av nyckeltalen. Det bör även tänkas igenom i vilket syfte 

nyckeltalet ska användas, ska det fungera som ett kontrollnyckeltal med funktionen att 

varna vid avvikelser eller som verktyg vid målstyrning? 

 

Nyckeltalen lär oss dessutom mer när de analyseras som en grupp eller i par eftersom 

mönster och trender då kan tydas samt att en överblick ges för att kunna ”ställa en 

diagnos” på verksamheten. Därför blir det mycket viktigt att inte stirra sig blind på 

enstaka nyckeltal utan se till helheten i en organisation. Nyckeltalen ska skapaen 

översikt, ligga till grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete och vara till stöd vid 

finansiella beslut. 

 

För att få så stor användning som möjligt av nyckeltalen bör de döpas till så enkla namn 

så alla förstår vad de innebär. Det gäller inte bara att förstå nyckeltalen, det måste även 

vara enkelt att se hur värdet på dem kan förbättras och vad som kan göras för att nå 

målen.Det rekommenderas även att varje nyckeltal tillskrivs en eller flera ansvariga, så 

att de personerna kan ta ansvar och vidta åtgärder om nyckeltalet varnar. På samma 

sätt kan någon ta åt sig av äran om ett nyckeltal går bra. Nyckeltal bör även vara relativt 

lätta att ta fram, tidsåtgången och kostnaden för att ta fram ett nyckeltal får inte vara 

större än nyttan. 

 

Vidare är det viktigt hur utfallen jämförs. Verksamheten bör fastslå om de ska jämföra 

nyckeltalen enbart med föregående år eller över till exempel en 10 årsperiod. Vilken 

tidsram som än väljs så bör den vara den samma för att alltid kunna få jämförbara 

resultat. 

 

Författarna anser därför att nyckeltal är ett mycket bra verktyg i många avseenden om 

de används på rätt sätt. Vid korrekt användning kan de både effektivisera och förbättra 

samt förenkla den ekonomiska uppföljningen i en verksamhet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide – Lia Sandström    Tid: ca 30 min 

1. Vill du kortfattat beskriva hur din arbetsdag ser ut och vilka 

arbetsuppgifter du har? 

2. Hur länge har du jobbat på Adlibris? 

3. Vad har du studerat? 

------------------------------------------------------------------------ 

4. Hur sker er ekonomiska uppföljning idag? 

5. Vilket nyckeltal jobbar ni med idag? 

6. Hur används nyckeltalen? D.v.s. har ni olika nyckeltal för olika 

målgrupper? Ledning, styrelse, ekonomiavdelning, ”övriga” anställda 

etc.? Internt/externt? Pressinfo, ÅR resp. intern info? 

7. Vilka ytterligare nyckeltal skulle vara intressant för er att börja följa? 

8. Tycker du att nyckeltal är ett bra verktyg? 

9. Hur stor vikt lägger ni på nyckeltal vid beslut? 

10. Tycker du att nyckeltal är ett bra verktyg för att jämföra företag? 

Använder ni nyckeltal för detta ändamål? 

11.  Vilka anser du är era största konkurrenter? Mäter ni er mot dem? 

Granskar ni deras nyckeltal? 

12. Om du skulle välja några nyckeltal som de ”viktigaste”, vilka skulle det 

vara och vad gör dem intressanta? 
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Bilaga 2 

 

 

t= 
0,70088∗  20

  1−0,49124 
= 4,39 

Frihetsgraderna 20st ger ett kritiskt värde på 2,09 eller 2,85 vid signifikansnivån 5 % 

respektive 1 %. Sambandet är onekligen kraftigt signifikant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


