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BAS Nyckeltal 
– Kundfordringar
Av Peter Berg

Under 2019 bokades jag till flera kundanpassade föreläsningar som 
berörde räkenskapsanalys i allmänhet och verktyget BAS Nyckeltal i 
synnerhet. Föreläsningarna genomfördes i egen regi, eller på uppdrag 
av Wolters Kluwer Scandinavia och Accountor Training Sverige. Varje 
genomgång ledde till intressanta och engagerade diskussioner, framför 
allt när kurserna utgick från förhållanden i just de företagen jag var hos.

Låg lönsamhet behöver inte självklart tacklas i resultaträkningen, 
genom att höja intäkterna och sänka kostnaderna. Det kan också ge 
oväntat bra effekter att trimma balansräkningen. En sådan faktor 
handlar om hur mycket kapital som binds i tillgångar av olika slag och 
vilken avkastning de tillgångarna förmår att ge.

Denna artikel handlar om ett sådant exempel som väckte stort 
intresse under föreläsningarna – att analysera hur mycket kapital som 
är bundet i kundfordringar. Frågan är central för alla företag utanför 
kontantbranscherna.

1 BAS Nyckeltal
Nyckeltal definieras på varierande sätt i olika sammanhang. I mina 
utbildningar utgår jag konsekvent från BAS Nyckeltal, så som de 
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beskrivs i boken Nyckeltalen.1 I förordet beskrivs boken som att den i 
praktiken utgör svensk standard, något jag gärna skriver under på.

Den breda tillämpningen av nyckeltalen, såsom de beskrivs i boken, 
säkras av den breda förankringen hos medlemmarna i BAS-kontogrup-
pen (Statistiska Centralbyrån, Bokföringsnämnden, Srf konsulternas 
förbund, FAR och många andra viktiga företagsekonomiska aktörer).

Nyckeltalen är indelade i BAS Grundnyckeltal (G1-G16) och BAS 
Tilläggsnyckeltal (T1-T51). Varje nyckeltal beskrivs med definition, 
inne börd, formler och användningsområden. Vi kommer här att 
hålla oss till två tilläggsnyckeltal som berör kundfordringarna i en 
verksamhet.

2  Kundfordringar i relation till  
omsättningen (T16)

Nyckeltalet definieras som Kundfordringar i procent av nettoomsätt
ningen.2 Nyckeltalet ingår i analysen av rörelsekapitalet och beskrivs i 
bokens avsnitt 4.3.6 Rörelsekapital.

Kundfordringar är ofta en av de största påverkbara posterna i 
rörelse kapitalet för ett företag. Därför slår jag ett slag för att du 
rutinmässigt räknar på hur mycket kapital som binds i kundfordringar 
i varje bokslut du upprättar (samma gäller för lager och pågående 
arbeten i företag som har någon av dessa poster).

Beräkning:

•  (Kundfordringar/Nettoomsättning) x 100

Exempel:

•  (Kundfordringar 178 tkr/Nettoomsättning 1 500 tkr) x 100 = 
11,9 %

Beräkningen ser kanske enkel ut, men vi har ett par fällor här.

2.1 Värde för kundfordringarna
Första fällan är om utgående balans vid räkenskapsårets slut används 
som värde för kundfordringarna. Det ser jag ibland. Men utgående 
balans är ju bara en ögonblicksbild. Bättre, och fortfarande enkelt, är 
att räkna på genomsnittet för året.

1. BAS-kontogruppen, Nyckeltalen (upplaga 5, Norstedts Juridik 2016), i fortsättningen BAS Nyckeltal.
2. BAS Nyckeltal, Appendix.
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Beräkning genomsnittliga kundfordringar:

•  (IB+UB)/2
•  Exempel: (IB 130+UB 178)/2 = 154

Nu har vi ett genomsnitt för hela året (154) att jämföra med netto-
omsättningen för hela året (1 500). Därmed har vi årsvärden i bägge 
fallen och resultatet blir följande:

•  (Kundfordringar 154 tkr/Nettoomsättning 1 500 tkr) x 100 = 
10,3 %

2.2 Värde för nettoomsättningen
Nästa fälla är att de allra flesta företagen i Sverige bedriver momspliktig 
verksamhet. I samtliga dessa fall riskerar vi att jämföra äpplen och 
päron, eftersom kundfordringar redovisas inklusive moms medan 
nettoomsättningen redovisas exklusive moms. Det påpekar BAS-
kontogruppen, men i en parentes som kan vara lätt att missa.

Kundfordringarna kan innehålla poster med olika momssatser 
och ibland ingen moms alls, t.ex. vid vidarefakturering av utlägg. En 
omräkning av kundfordringarna till en total exklusive moms kan därför 
vara svår att göra.

Enklare är att räkna om nettoomsättningen till en total inklusive 
moms. I många företag är all försäljning belagd med full moms. 
Då räcker det att öka nettoomsättningen med 25 procent. Men om 
nettoomsättningen innehåller konton med olika procentsatser för 
momsen, eller delvis momsfri försäljning, behöver du vara noggrannare 
med justeringen. Om beloppen för försäljning till annat än full moms 
är oväsentliga kan du dock låta bli finräkningen!

Värdet 1 500 tkr för nettoomsättningen i exemplet behöver alltså 
justeras:

•  Bokförd nettoomsättning 1 500 tkr x 1,25 = Nettoomsättning 
inklusive moms 1 875 tkr

Nu har vi värden inklusive moms både för kundfordringarna (154 tkr) 
och nettoomsättningen (1 875 tkr). Därmed är värdena jämförbara. 
Hur påverkar då momsjusteringen beräkningen?

•  Kundfordringar 154 tkr/Nettoomsättning 1 875 tkr x 100 = 8,2 %
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2.3 Bedömning
Nu har vi en beräkning av nyckeltalet T16 Kundfordringar i relation till 
omsättningen, gjord enligt konstens alla regler.

•  Kundfordringarna är beräknade som ett genomsnitt för hela året
 –  Det minskade nyckeltalet från 11,9 till 10,3 %
•  Nettoomsättningen är korrigerad för momsen
 –  Det minskade nyckeltalet från 10,3 % till 8,2 %.

Det här nyckeltalet ska vara så lågt som möjligt, eftersom målet är att 
binda så litet kapital som möjligt i verksamheten men ändå behålla 
omsättning och resultat.

Men hur tolkar vi 8,2 %? Är det bra eller dåligt? Det leder oss till 
nästa nyckeltal.

3 Lämnad kredittid till kunder (T43)
Nyckeltalet definieras som Genomsnittliga kundfordringar exklusive 
mervärdesskatt gånger årets 365 dagar dividerat med fakturerad netto
omsättning3 och beskrivs i bokens avsnitt 4.4.5 Kapitalstruktur m.m.

Beräkning:

•  (Kundfordringar x 365)/Kreditförsäljning inklusive moms

Här är framställningen i BAS Nyckeltal inte konsekvent. Enligt defini-
tionen är det kundfordringarna som momsjusteras, men enligt formeln 
är det omsättningen som momsjusteras. Med samma resonemang 
som jag förde i avsnitt 2.2 Värde för nettoomsättningen ser jag det som 
enklare att du momsjusterar nettoomsättningen än kundfordringarna.

I stället för att använda formeln ovan kan vi använda procentsat-
serna som räknades fram i avsnitt 2 T16 Kundfordringar i relation till 
omsättningen. Jag brukar räkna i två steg.

1.  (Kundfordringar 154 tkr/Nettoomsättning 1 500 tkr) x 100 = 
10,3 %

2.  Kundfordringar UB: 365 dagar x 11,9 % = 43,4 dagar
3.  Kundfordringar snitt: 365 dagar x 10,3 % = 37,6 dagar

Det är här det blir intressant! Ett nyckeltal uttryckt i antal dagar blir 
plötsligt mycket konkret. I genomsnitt tar det alltså över 43 dagar 
eller nästan 38 dagar för företaget att få betalt för sina kundfordringar, 

3. BAS Nyckeltal, Appendix.
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beroende på om vi räknar med UB eller genomsnittet för kundford-
ringarna.

3.1 Fungerar företagets kreditvillkor?
Nyckeltalet bör jämföras med företagets normala kreditvillkor, i alla fall 
om det inte varierar alltför mycket mellan olika kunder. Om företaget 
tillämpar kreditvillkoret förfallodag 30 dagar efter fakturadatum så tar 
det alltså i praktiken 8–13 dagar längre innan företaget får betalt. Det 
har betydelse för likviditeten, räntekostnaderna, risken för kundförlus-
ter med mera.

Här kan du som rådgivare ta upp en fruktbar diskussion med före-
tagaren. Har företaget fungerande rutiner för påminnelser och indriv-
ning? Fakturerar företaget dröjsmålsräntor vid sena betalningar? Hur 
kan företaget se till att det ligger först i kön om slutkunden behöver 
prioritera sina betalningar? Kan redovisningsbyrån sälja in tjänster för 
fakturabevakning och räntefakturering?

Men vänta nu. Beräkningen vi utgår från är ju inte momsjusterad. 
Hur blir det om vi i stället använder procentsatsen vi fick fram efter 
momsjusteringen? Vi gör om beräkningen i samma två steg som 
tidigare.

1.  (Kundfordringar 154 tkr/Nettoomsättning 1 875 tkr) x 100 = 8,2 %
2.  365 dagar x 8,2 % = 29,9 dagar

Det visar sig att kreditvillkoret 30 dagar fungerar alldeles utmärkt. 
Troligen fungerar då också rutinerna för fakturabevakning, men 
nyckel talet bör ändå följas upp minst varje år för att upptäcka eventu-
ella försämringar tidigt. Allra bäst är det självklart om denna uppfölj-
ning kan göras mera löpande, som varje kvartal eller till och med varje 
månad. Men det viktigaste är att du kommer igång!

4 Gör det lätt att räkna rätt
Det hävdas ibland att de framräknade procentsatserna inte är viktiga 
i sig, det är trenden som är viktig – om talen ökar (försämring) eller 
minskar (förbättring). Jag håller inte med. Om du går vidare med 
beräkningarna, som vi gjorde här, och tar fram resultatet i dagar i stället 
för procentsatser så blir de framräknade talen plötsligt konkreta. Och 
då gäller det att tänka rätt vid beräkningen.

Räkneexemplen i denna artikel visar att rätt eller fel hantering av 
nyckeltalen kan avgöra om du vidtar onödiga åtgärder eller missar 
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nödvändiga åtgärder. Sammanfattningsvis behöver det dock inte vara 
komplicerat att hamna rätt. Tänk bara på att:

•  Justera för momsen
 –  … så att momsen ingår (eller inte ingår) i bägge faktorerna 

kundfordringar respektive nettoomsättning
•  Använd genomsnitt för kundfordringar
 –  … så att du har årsvärden både för kundfordringar respektive 

nettoomsättning

Ledtrådarna för dessa två punkter finns redan i BAS Nyckeltal, men 
kanske de kan lyftas fram ännu mer i en kommande upplaga?

5 Den dolda kredittiden
Vi har ytterligare en fälla att tänka på innan vi är färdiga. Den dolda 
kredittiden, alltså tiden mellan leverans av arbete eller varor och 
fakturering. Ett välkänt fenomen hos framför allt de minsta företagen 
är att företagaren har fullt upp med att sälja och leverera, men tiden 
räcker inte riktigt till för fakturering. I större verksamheter och hos små 
företagare som prioriterar hela kedjan så sker faktureringen senast vid 
leverans, det är i alla fall föredömet.

Hur får vi fram ett nyckeltal för den dolda kredittiden? Normalt 
sett inte. Men vi kan få en uppfattning om situationen genom att helt 
enkelt ta upp frågan under ett möte mellan rådgivare och företagare. 
Det kan visa sig vara en viktig diskussion för företagets utveckling och 
företagarens välmående.

6 Avslutning
Handen på hjärtat. Hur ofta tar vi redovisningskonsulter oss tiden att 
analysera redovisningen när årsbokslutet eller årsredovisningen väl är 
färdig? Hör du till dem som faktiskt arbetar på det sättet så kände du 
förhoppningsvis igen dig bra i den här artikeln. Hör du inte till dem så 
är du i gott sällskap, men förhoppningsvis kan jag uppmuntra dig till 
att utveckla din rådgivarroll.

Framför allt är det klargörande att avsluta genomgången av centrala 
nyckeltal genom att knyta ihop dem i DuPont-modellen, ett över 
hundra år gammalt verktyg som fortfarande står sig alldeles utmärkt. 
Det största värdet med modellen är att den på ett enkelt sätt illustrerar 
sambanden mellan nyckeltalen, steg för steg, och visar hur du kan 
påverka lönsamheten på minst två sätt i varje läge. Antingen genom 
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resultaträkningen eller balansräkningen. Du kan också simulera hur 
t.ex. minskad kapitalbindning i kundfordringar bidrar till bättre 
resultat.

Du som brukar ha kontakt med icke-ekonomer har två utmärkta 
verktyg i nyckeltal och kassaflödesanalyser. BAS Nyckeltal har därför 
lagt till ett avsnitt om kassaflödesanalyser i senaste upplagan från 2016. 
Med dessa verktyg kan du lämna våra vanliga resultat- och balansrap-
porter åt sidan, de kan hur som helst kännas främmande för många 
företagare. I stället visar du hur viktiga delar av ekonomin i företaget 
hänger ihop. En sådan genomgång brukar lätt leda till aha-upplevelser 
för såväl icke-ekonomer som erfarna rådgivare.

Jag tog fram underlagen till mina utbildningar med analysmodulen 
i programvarorna Bokslut och det molnbaserade programmet Capego 
Bokslut, med tillstånd från Wolters Kluwer att använda deras exempel-
företag. Använder du någon av dessa programvaror, eller något annat 
program för bokslut, så är chansen stor att du redan har en analys-
modul med en mängd färdigräknade nyckeltal enligt BAS Nyckeltal i 
programmet. Om du inte redan använder analysmodulen så är mitt råd 
att leta rätt på den i programmet och testa den. Det kommer garanterat 
att ge dig underlag för intressanta kundmöten och möjligheter att sälja 
in nya tjänster!

Peter Berg är föreläsare och författare inom företagsekonomi. Norstedts Juridik har 
publicerat hans böcker ”Fastigheter” (2016) och ”Resultat och inkomstplanering” (2015).  
I bloggen consultjourney.com skriver han om aktuella ekonomiska frågor.
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