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Läraranvisningens innehåll 
Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

• Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

• Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

• Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder. 

• Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven! 

• Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

Återkoppling och synpunkter 
Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00. 

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

• Texten *Ur skolverkets ämnesplan företagsekonomikurs har angetts en gång i 
inledningen av boken men upprepas inte i varje block. 

• Det finns många tabeller i boken. De har i vissa fall omarbetats för att de ska vara 
lättare att läsa linjärt. Ex kan en tabell som egentligen består av fyra kolumner  
delats i två delar och placeras under varandra.  Vissa tabeller har också gjorts om 
och är skrivna som listor i stället. Alla tabellerna i boken är placerade i den löpande 
texten. 

• Tomma celler i tabeller markeras med -. 

• Bilder av utfyllnadskaraktär har utgått. Vissa bilder har en bildbeskrivning eller 
bildtext som placerats i fliken med samma namn. 

• Enstaka ord i texten som i svartskriftsboken är kursiverade eller fetstilta är skrivna 
med VERSALER. 

• Illustrationer av utfyllnadskaraktär, baksidestext och bildförteckning har utgått i 
den anpassade boken. 

• Hantering av blocken och kapitelindelning.  Den kompletta förteckningen upprepas 
inte vid varje block utan har ställs upp så här: 

Ex sid 8  
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Block 1. Företagens roll i samhället 

Centralt innehåll 

– Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt 
perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och 
samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. 

Kapitel som ingår: 

  1. Företagens roll i samhällsutvecklingen 

  2. Företagsetik och beslut 

  3. Hållbar utveckling 

• Kursiverade och/eller fetstilta ord markeras med VERSALER när det gäller enstaka 
betydelsebärande ord i brödtexten. 

• Bildförteckning och texträttigheter utgår 

• Kursiverade eller fetmarkerade ord i punktlistor har inte markerats. 

• Vid tabeller som på sid 226 har dessa skrivit som listor som numrerats.  
Kommentarerna har skrivits in inom parentes. 

Ex   1. Arbetsgivaravgifter: 31, 41 % (beräknas på bruttolönen) 

2. Personalskatt: 30 % (beräknas på bruttolönen). 

• Diagram av den typ som till exempel återfinns längst ned på sidan 234 har generellt 
utgått. 

• I boken finns hänvisningar till de taktila bilder som medföljer boken ex  ”se taktil 
bild GANT-SCHEMA” 

• Kunskapskraven sid 340–341 och ämnesplanen,  kontoplanen, Tabell A och B samt 
register är placerade i egna flikar. 

• Vid tomma sidor i den anpassade boken står det ”Den här sidan är tom”. 

Sidspecifika förändringar 
På följande sidor visas hur boken omarbetats 

Inledning 

Konteringsnyckel har skrivits som lista 1–4 (finns också i egen flik). 
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1. Tillgång: debet ökar, kredit minskar 

2. Eget kapital och skulder: debet minskar, kredit ökar 

3. Intäkter: debet minskar, kredit ökar 

4. Kostnader: debet ökar, kredit minskar 

12 

Bildtexten har ändrats: 

I Gapminder finns många olika typer av animerade diagram. Här visas med olika färgade 
cirklar och punkter hur BNP per capita i Sverige har förändrats sedan början av 1800-talet 
till idag.  

14 

--- fakta --- 

Varor och tjänster för omkring 180 000 miljarder svenska kronor exporterades i världen år 
2015. 

--- slut --- 

14 

Bildtext:  Ett diagram visar att exporten av den totala produktionen fördubblats sedan år 
1960. 

14 

Bildtext: 

Av Sveriges export går nästan tre … framför allt från Tyskland och Nederländerna. 

• Sveriges varuexport uppgick år 2016 till 1194 miljarder kronor. 

• Sveriges varuimport uppgick år 2016 till 1204 miljarder kronor. 

17 

Bildtext: E-handelns andel av totala detaljhandeln i procent: 
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  2006: 2,7 % 

  2007: 3,0 % 

  2008: 3,4 % 

  2009: 3,6 % 

  2010: 3,9 % 

  2011: 4,3 % 

  2012: 4,8 % 

  2013: 5,5 % 

  2014: 6,1 % 

  2015: 6,9 % 

  2016: 7,7 % 

  2017: 8,8 % (prognos) 

18 

Livsmedelsbranschens försäljning via Internet: 

  2017: 7,2 

  2016: 5,5 

  2015: 4,2 

  2014: 3 

  2013: 2,1 

  2012: 1,6 

  2011: 1,3 

  2010: 0,8 

  2009: 0,6 

Källa: svenska digital handel/dhandel.se 

27 

Modellen nedan visar … perspektiv i beslutsprocessen: 
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• Bakgrunden 

• Problemet 

• Inför beslutet 

• Beslutet 

• Åtgärderna 

• Efter beslutet 

36 

Bildtext: Empowered lives. Resilient nations. UNDP:s arbete genomsyras genom av att 
kvinnors ställning främjas och respekten för mänskliga rättigheter stärks. 

38 

Bildtext: 

Nedan beskrivs den cirkulära ekonomins kretslopp a-g. Råmaterial designas och går till 
produktion, distribution och konsumtion. Produkter och material samlas in och återvinns 
för att gå in i ny produktion (återtillverkning) och konsumtion som baseras på 
återanvändning och reparation. 

a) råmaterial 

b) design 

c) produktion (återtillverkning) 

d) distribution 

e) konsumtion (användning, återanvändning, reparation) 

f) insamling 

g) återvinning och restavfall 

 46 

Har ställts upp så här: 
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Branschorganisationer 

1. Svensk digital handel 

  Webbadress: dhandel.se 

  Inom svensk handel. 

2. Ecommerce 

  Webbadress: ekommerce.org 

  Inom Eu. 

3. E-handelscertifiering 

  Webbadress: ehandlescerifiering.se 

  Arbetar för en starkare e-handelsbransch i Sverige och övriga Norden. 

4. E-handel 

  Webbadress: ehandel.se 

  Utan ägarintresse från leverantörer vill främja svensk e-handel genom att sprida 
kunskap. 

5. Trygg e-handel. 

  Webbadress: tryggehandel.se 

  En kvalitetsmärkning, syftet med certifieringen är att skapa enklare, tydligare och 
enhetligare riktlinjer för e-handel. 

68 

Har ställts upp så här: 

Checklista 

Besvara frågorna nedan (1–10) med ja eller nej. 

1. Känner du tillräckligt med glädje och entusiasm för att jobba med din affärsidé? 

2. Har du provad din affärsidé? 

3. Kan du förklara din affärsidé på ett enkelt sätt? 

4. Har du realistiska mål? 

5. Är du beredd att lyssna på goda råd? 

6. Löser din affärsidé ett problem? 

7. Kommer kunderna att betala för den produkt som din affärsidé beskriver? 

8. Kan du producera eller köpa in produkten tillräckligt billigt? 

9. Finns det en tillräckligt stor marknad för produkten? 

10. Kan du för en rimlig kostnad marknadsföra produkten? 
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87 

Har skrivits så här: 

Isac och Shakiras SWOT modell. 

1. Interna faktorer 

  a) Styrkor: 

  Vi har en unik affärsidé. 

  Vi har stor förståelse för vad kunderna önskar när det gäller läxhjälp. 

  b) Svagheter: 

  Vi är idag för få för att kunna tillfredsställa det behov som finns på 
marknaden. 

2. Externa faktorer 

  a) Möjligheter: 

  Vi bedömer att efterfrågan på läxhjälp är stor. 

  b) Hot: 

  Det finns en risk att andra läxhjälpsföretag tack vare sina välkända 
varumärken lyckas locka till sig de kunder som vi önskar nå. 

88 

Har skrivits så här: 

Aktiviteter 

1. Kravspecifikation, v 1 

2. Kontakter, v 1–3 

3. Inför produktion, v 3–4 

4. Produktion, v 5–10 

5. Förberedelser av aktiviteter som rör marknadsföring, v 9–12 

6. Appen testas, v 11–14 

7. Finjustering av appen, lansering samt utvärdering av projektet, v 14 

106 

Har skrivits så här: 
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--- exempel --- 

Konkurrensanalys (3 olika företag) 

1. Sängkungen 

  Produkt: moderna barn- och vuxensängar 

  Styrkor: brett sortiment 

  Svagheter: inga specialdesignade sängar 

  Åtgärder: 

- specialdesignade sängar 

- utöka sortimentet med vuxensängar 

2. Sov & sånt 

  Produkt: barnsängar 

  Styrkor: billiga 

  Svagheter: inte öppet på helger 

  Åtgärder: 

- öppet alla veckans alla dagar 

- rabatter under kampanjer 

3. Olles möbler 

  Produkt: alla sorters sängar och möbler 

  Styrkor: gratis hemleverans 

  Svagheter: har haft problem med kvaliteten 

  Åtgärder: 

- hemleverans 

- fortsätta att bygga kvalitativa sängar, vilket vi ska kommunicera i vår 
marknadsföring 

115 

Har skrivits så här: 
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Basstrategier 

a) Hela marknaden 

  Unika fördelar: differentiering 

  Lågt pris: kostnadsöverlägsenhet 

b) Del av marknaden 

  Unika fördelar: fokusering 

  Lågt pris: fokusering 

121 

Bildtext: En cirkel indelad i fyra lika stora delar, illustrerar marknadsmixen: kund, kostnad, 
komfort, kommunikation. 

125 

Har skrivits så här: 

Exempel EFI-analys för frukostflingor 

(analysen består av de tre delarna egenskap, fördel, innebörd) 

a) egenskap: Mindre socker & salt, mer fullkorn & fibrer. 

b) fördel: Hälsosamt för magen. 

c) innebörd: Kunden mår bättre. 

131 

Har skrivits så här: 

För- och efterkalkyl 

(Har skrivits som lista 1–4.) 
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1. 10 stycken sten à 100 kr/st 

a) Förkalkyl: 10 * 100 = 1000 
Beräknad intäkt: 1000 

b) Efterkalkyl: 10 * 100 = 1000 
Intäkt: 1000 

2. 100 saxar à 300 kr/st 

a) Förkalkyl: 100 * 300 = 30 000 
Beräknad intäkt: 30 000 

b) Efterkalkyl: 90 * 300 = 27 000 
Intäkt: 27 000 

3. 1000 påsar à 400 kr/st 

a) Förkalkyl: 1000 * 400 = 400 000 
Beräknad intäkt: 400 000 

b) Efterkalkyl: 1000 * 395 = 395 000 
Intäkt: 395 000 

4. Summa intäkter: 

  Förkalkyl: 431 000 kr 

  Efterkalkyl: 423 000 kr 

133 

Modellen visar en tidsperiod som är ett år, men den kan även vara kortare. Av modellens 
alla delar (förkalkyler, budget, redovisning, efterkalkyler, återkoppling) är det endast 
redovisningen som är lagstadgad. Övriga delar är frivilliga för företag att genomföra och 
används för internt bruk. 

142 

Har skrivits så här: 

Försäljningspris per t-shirt. Belopp i kronor. Summorna är avrundade till hela kronor. 

  Varukostnad: 72 

  Pålägg: +37 (72 * 0,52) 

  Pris exkl. moms: 109 

  Moms: +27 (momssats 25 %, 109 * 0,25) 

  Pris inkl. moms: 136 

145 

Har skrivits så här: 

Beräkna beställningspunkten 
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  Dagsförsäljning: 30 (antal t-shirts per dag). 

  Ledtid: 7 (antal dagar). 

  Buffertlager: 25 (antal t-shirts) 

  Beställningspunkt: 235 ((30 * 7) + 25) 

146 

Har skrivits så här: 

Värdet av genomsnittslagret – modell 1 

  Varulager i kronor 

  31 jan: 30 000 

  30 jun: 20 000 

  31 dec: 40 000 

  Genomsnittslager: 30 000 (30 000 + 20 000 + 40 000)/3) 

Värdet av genomsnittslagret - modell 2 

152 

Diagrammet visar hur de fasta kostnaderna, FK, inte förändras när försäljningsvolymen 
förändras (ökar). 

153 

Diagrammet visar hur rörliga kostnader, RK, förändras (ökar) när försäljningsvolymen 

förändras (ökar). 

153 

Diagrammet visar hur totala kostnader, TK, förändras när försäljningsvolymen förändras 
(ökar). 

155 

Har skrivits så här: 

Belopp i kr. 

  Försäljningspris: 8000 (per cykel) 

  Fasta kostnader: 5000 000 (ett år) 

  Rörliga kostnader: 3000 (per cykel) 

173 

Har skrivits så här: 
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Kalkylränta (r) 10 %. Belopp i kronor. Inbetalningar, kostnader och inbetalningsöverskott 
visas per år. Grundinvesteringen omfattar ugn, installation och utbildning. Kostnaderna = 
drift och underhåll. 

  Grundinvestering (g): 500 000 

  Inbetalning: 140 000 

  Kostnader: 40 000 

  Inbetalningsöverskott (a): 140 000 – 40 000 

173 

Har skrivits så här: 

  Rad 1 i listan nedan visar nuvärdefaktor vid ekonomisk livslängd 7 år och 
kalkylränta 10 %. 

  Rad 2 visar nuvärde av samtliga inbetalningsöverskott (NV = 100 000 * 4,8684). 

  Rad 3 visar om nuvärdet av inbetalningsöverskottet är mer än grundinvesteringen 
(NV < G det vill säga  486 840 < 500 000). 

 

  Nuvärdefaktor: 4,8684 

  Inbetalnings överskott: 486 840 

  Mer än (G)? Nej 

180 

Har skrivits så här: 

Exempel: Resultatbudget 

 (I listan finns hänvisningar till dessa förklaringar nedan 1–4:) 

1) År 20x1 är intäkterna lika stora som inkomsterna. 

2) Utgiften på  300 000 kr för inköp av ingredienser och dryck avser också att täcka en 
viss lageruppbyggnad. Det utgående lagret budgeteras till 2000 kr och årets 
varukostnad blir därför 300000 – 2000 = 298 000 kr. 

3) Utgiften för inköp av ugn och inventarier på  900 000 kr ska fördelas över flera år. 
Med en beräknad ekonomisk livslängd på 5 år blir kostnaden för värdeminskning, 
avskrivningen,  900 000/5 = 180 000 kr. 

4) År 20x1 är kostnaderna lägre än utgifterna. 

År 20x1. Belopp i kronor, exklusive moms. 

181 

Har skrivits så här: 

Ekonomiska grundbegrepp 
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  Inkomst = En inkomst uppstår i det säljande företaget vid försäljningstillfället. 

  Utgift = En utgift uppstår i det köpande företaget vid anskaffningstillfället. 

  Intäkt = Den del av en inkomst som hör till en viss resultatperiod kallas intäkt. 

  Kostnad = Den del av en utgift som hör till en viss resultatperiod kallas kostnad. 

182 

Har skrivits så här: 

Exempel: Likviditetsbudget 

År 20x1. Belopp i kronor, exklusive moms. 

(I listan finns hänvisningar till förklaringarna nedan 1–3:) 

1) Eftersom företaget inte har haft någon verksamhet tidigare, är de ingående likvida 
medlen noll kronor. 

2) Utgående – ingående moms = redovisning av moms. I det här fallet är den ingående 
momsen större än den utgående, vilket innebär en återbetalning från Skatteverket 
till företaget med 23 090 kr under år 20x1. Antagande: – Det finns inte någon 
momsskuld eller momsfordran vid årsskiftet. 

3) Antaganden: 

- Alla lönekostnader (lön, skatt och arbetsgivaravgifter) antas vara 1 050 000 kr. 

- Alla lönekostnader betalas år 20x1. Det finns med andra ord ingen skuld till 
Skatteverket vid årsskiftet. 

184 

Har skrivits så här: 

I listan nedan finns hänvisningar till dessa förklaringar 1–4: 

1) Tillgångarnas värde efter årets avskrivning. 

2) Utgående behållning enligt likviditetsbudgeten. 

3) Årets beräknade resultat är enligt resultatbudgeten en vinst på  184 000 kr. 

4) Banklånet har amorterats med 85 000 kr. 

187 

Har skrivits så här: 

Exempel: balansbudgetens utfall 

Per den 31 december 20x1. Belopp i kronor. 

I tabellen står ”budget” i kolumnen till vänster och ”utfall” i kolumnen till höger. 

198 

Har skrivits så här: 
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Affärshändelserna är numrerade 1–9 och skrivna inom parentes. OBS en händelse kan 
bokföras på flera olika konton. 

--- tabell --- 

1920 plusgiro 

IB 18 000 1000 (6) 
 
1930 företagskonto 
IB 100 000 40 000 (8) 
30 000 (1) - 
80 000 (7) - 
1000 (9) - 

199 

Har skrivits så här: Tabellen har 5 kolumner: konto, saldobalans, omföringar, 
resultaträkning och balansräkning. Kolumnerna (förutom ”konto” är uppdelade i två 
kolumner vardera för debet och kredit. Tabellen har 20 rader. 

200 

Har skrivits så här: Resultaträkning för år 20x9 visar följande: 

• Intäkter uppgår till 85 000 kronor 

• Kostnader uppgår till 56 000 kronor 

• Resultatet visar en vinst på 29 000 kronor 

--- tabell --- 

--- slut tabell --- 

Balansräkning per den 31 december år 20x9 visar följande: 

• Tillgångar uppgår till  182 000 kronor 

• Eget kapital och skulder uppgår till  182 000 kronor 

• Tillgångar balanserar mot eget kapital och skulder 

• Balansomslutningen uppgår till 182 000 kronor den 31 december år 20x9 

--- tabell --- 

--- slut tabell --- 

201 

Har skrivits så här: 
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a) Inkomst: En inkomst uppstår i det säljande företaget vid försäljningstillfället. 

b) Intäkt: Den del av en inkomst som hör till en viss resultatperiod kallas intäkt 

  På en tidslinje visas att en inkomst avser år 20x1 och 20x2. Hälften av 
inkomsten motsvaras av en intäkt år 20x1, och den andra häften av en intäkt 
år 20x2. 

c) Utgift: En utgift uppstår i det köpande företaget vid anskaffningstillfället. 

d) Kostnad: Den del av en utgift som hör till en viss resultatperiod kallas kostnad. 

  På en tidslinje visas att en utgift avser år 20x1 och 20x2. Hälften av utgiften 
motsvaras av en kostnad år 20x1, och den andra häften av en kostnad år 
20x2. 

Utöver detta ska de balanskonton som har störst belopp stämmas av. Det görs för att man 
vill kontrollera att saldot på exempelvis konto 2450 Banklån i vår bokföring, är detsamma 
som banken lämnar.) 

215 

Har skrivits så här: 

Moms är en förkortning av mervärdesskatt och regleras i mervärdesskattelagen. Modellen 
här intill visar att den utgående momsen uppstår när företaget säljer något, och den 
ingående momsen uppstår när företaget köper något. 

1. Vårt företag säljer… 

Vårt företag har sålt varor till kunder. Dessa försäljningar har vi bokfört. Momsen som har 
uppstått är utgående moms. 

  Försäljning i kr 

  Pris exkl. moms: 2000 

  Moms: +500 

  Pris inkl. moms: 2500 

2. Vårt företag köper… 

Vårt företag har köpt varor från leverantörer. Dessa inköp har vi bokfört. Momsen som har 
uppstått är ingående moms. 

  Inköp i kr 

  Pris exkl. moms: 800 

  Moms: +200 

  Pris inkl. moms: 1000 

216 

Har skrivits så här: 
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Momsperioder 

Momsperioder för aktiebolag kan vara olika långa, beroende på hur stor den företagets 
momspliktiga försäljning är. Skatteverket tar ut en avgift om företaget deklarerar för sent. 
Om företaget betalar in skatterna och avgifterna efter förfallodagen, får man i första 
skedet betala ränta på dessa belopp. 

a) Momsperiod: en kalendermånad 

Momspliktig försäljning: mer än 40 mnkr 

Moms betalas: 26:e i månaden efter momsperioden 

b) Momsperiod: ett kvartal alternativt kalendermånad. 

Momspliktig försäljning: 1–40 mnkr 

Moms betalas: 12:e i den andra månaden efter momsperioden. 

c) Momsperiod: ett kalenderår 

Momspliktig försäljning: beskattningsunderlaget är mindre än 1 mnkr 

Moms betalas: 12:e juli året därpå 

219 

Har skrivits så här: 

Redovisas med T-konto där debet står till höger och kredit till vänster. 

2610 utgående moms 

49 000 (1) 49 000 
 

2640 ingående moms 

35 000 35 000 (2) 
 

2650 redovisningskonto 
35 000(2) 49 000 (1) 
 

Saldo = 14 000 

218 

Har skrivits så här: 

Steg 1. Utgående moms: 

  2610 utgående moms: 49 000 debet 

  2650 redovisningskonto: 49 000 kredit 
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218 

Har skrivits så här: 

Steg 2. Ingående moms: 

2640 ingående moms: 35 000 kredit 

2650 redovisningskonto: 35 000 debet 

219 

Har skrivits så här: 

De olika stegen står inom parentes. 

2610 utgående moms 
49 000 (1) 49 000 

2640 ingående moms 
35 000 35 000 (2) 

2650 redovisningskonto för moms 
35 000 (2) 49 000 (1) 

219 

Har skrivits så här: 

Debet till vänster och kredit till höger. 

1630 skattekonto 
1400(4) 1400 (3) 

1930 företagskonto 

- 14 000(4)

2650 redovisningskonto för moms 

14 000 (3) - 

223 

Har skrivits så här: 

Dessutom framgår periodens belopp för utgående (-5 000) respektive ingående mom 
(30 000). 
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224 

Har skrivits så här: 

--- exempel --- 

  Bruttolön 30 000 kr 

  Arbetsgivaravgifter (31,42 %): 9 126 

  Personalskatt: 9 000 

  Nettolön: 21 000 

225 

Tabellen har skrivits som en lista a-f med datum, specifikation, belopp och saldo. 

Skattekonto 

Ingående saldo 2016-08-01: 0 

a)  160 817 debiterad preliminärskatt: -4583, -4583 

b)  160 817 arbetsgivaravgift juli 2016: 21 994, 26 577 

226 

Har skrivits så här: 

a) Arbetsgivaravgifter: 31,42 %((beräknas på bruttolönen). 

b) Personalskatt: 30 % (beräknas på bruttolönen). 

226 

Tabellen är delad i två delar som står under varandra. 

Kontering och utbetalning av nettolön 
7010 löner 30000 - 
2710 personalskatt - 9000 
1930 företagskonto - 21 000 

227 

 Stegen 1–3 står inom parentes. Debet till vänster och kredit till höger. 

1630 skattekonto 
(3) 18 426 (2) 9000 
- (2) 9426 
 

2710 personalskatt 
(2) 9000 (1) 9000 
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228 

En kopia av formuläret arbetsgivardeklaration där det framgår att bruttolönen varit 30 000 
kr varav 9 426 kr är arbetsgivaravgifter. Avdragen skatt 9 000 kr. Summa avgift och skatt 
att betala: 18 426 kr. 

233 

Har skrivits så här: 

Kontogrupp 17 

1) förutbetalda kostnader 

2) upplupna intäkter 

Kontogrupp 29 

1) upplupna kostnader 

2) förutbetalda intäkter 

235 

Har skrivits så här: 

--- tabell --- 

Momsen har bokförts, men ska inte periodiseras. 

2440 leverantörsskulder 
- 5900: 30 000 
- 2640: 7 500 
 

5900 reklam och PR 
2440: 30 000 - 
 

2640 ingående moms 
2440: 7 500 - 

235 

(Tabellen har skrivit som lista a-b.) 

a) Konto 1790  Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

omföringar: 10 000 debet 

b) Konto 5900  Reklam och PR 

omföringar: kredit 10 000 

237 

Har skrivits så här: 
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--- bokföringsorder --- 

  1790 övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  3030: 25 000 debet 

  3030 utfört arbete 

  1790: kredit 25 000 

--- slut bokföringsorder --- 

237 

  1790 övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  omföringar: debet 25 000 

  3030 utfört arbete 

  omföringar: kredit 25 000 

238 

(Tabellen har skrivits som lista a-f. Belopp i kronor. Lånet är amorteringsfritt till den 31 
januari 20x3.) 

a) Lånebelopp: 1000 000 

b) Räntesats: 6 % 

c) Betalning av ränta: 31 jan 

d) Ränta dec. 20x1 – januari 20x2: 10 000 (1 000 000 * 0,06 * 2/12) 

e) Ränta december 20x1: 5000 (1 000 000 * 0,06 * 1/12) 

f) Ränta januari år 20x2: 5000 (1 000 000 * 0,06 * 1/12) 

239 

  2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  8410: 5 000 kredit 

  8410 räntekostnader 

  2990: 5 000 debet 

239 

Har skrivits så här: 

a) 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
omföringar: 5 000 kredit 

b) 3910 Hyresintäkter 
omföringar: 5 000 debet 
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240 

Har skrivits så här: 

  1510 kundfordringar 

  3910: 27 000 debet 

  3910 hyresintäkter 

  1510: 27 000 kredit 

241 

Har skrivits så här: 

--- bokföringsorder --- 

  2990 övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  3910: 9 000 kredit 

  3910 hyresintäkter 

  2990: 9 000 debet, 27 000 kredit 

241 

Endast omföringarna är angivna i listan. 

a) 2990 övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
omföringar: 9000 kredit 

b) 3910 hyresintäkter 
omföringar: 9000 debet 

243 

--- bokföringsorder --- 

  Ingående balans: 10 000 

  1790 förutbetalda kostnader 

  5900: 10 000 kredit 

  Reklam och PR 

  1790: 10 000 debet 

--- slut bokföringsorder --- 

243 

--- bokföringsorder --- 
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  Ingående balans: 25 000 

  1790 upplupna intäkter 

  3030: 25 000 kredit 

  3030 utfört arbete 

  1790: 25 000 debet 

--- slut bokföringsorder --- 

243 

Har skrivits så här: 

  1510 kundfordringar:62 5000 debet 

  2610 utgående moms: 12 500 kredit 

  3030 utfört arbete: 25 000 debet, 50 000 kredit 

245 

Har skrivits som lista 1–4. 

1. Förutbetalda kostnader. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2. Upplupna intäkter. 1790 

250 

Tabellen har skrivit som en lista i tre delar a-c under varandra. 

a) Konto 
1210 maskiner 
1220 inventarier 
1240 bilar 

Kontot visar anskaffningsvärden. Kontot debiteras när företaget anskaffar en 
maskin/inventarium*/bil och krediteras när företaget avyttrar en maskin/inventarium*/bil. 
Motkontot kan exempelvis vara 1930 Företagskonto. 

b) Underkonto 

250 

Har skrivits så här: 

  1210 maskiner 

  underkonto: 1219 avskrivningar maskiner 

  1220 inventarier 

  underkonto: 1229 avskrivningar inventarier 

  1240 bilar 

  underkonto: 1249 avskrivning bilar 



23 
 

250 

Har skrivits så här: 

Maskinens bokförda värde är 160 000 kronor, det vill säga 200 000 - 40 000. 

  1210 maskiner 

  200 000 debet 

  Saldo: 200 000 debet 

  1229 avskrivningar maskiner 

  40 000 kredit 

  Saldo: 40 000 kredit 

251 

Kommentarerna har skrivits inom parentes. 

Maskinens anskaffningsvärde: 400 000 (anskaffades 1 januari 20x1). 

251–252 

Har skrivits så här: 

  1210 maskiner 

  Saldobalans: 400 000 debet 

  Balansräkning: 400 000 debet 

  1219 avskrivningar maskiner 

  Omföringar: 8 000 kredit 

  Balansräkning: 8 000 kredit 

  7830 avskrivningar på maskiner, inventarier och bilar 

  Omföringar: 80 000 debet 

  Resultaträkning: 80 000 kredit 

255 

Tabellen har kolumnrubrikerna a-e: 

a) inköpsdatum 

b) antal 

c) anskaffningsvärde per styck, kr 

d) totalt anskaffningsvärde, kr 

e) kommentar 
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256 

Har skrivits så här: 

Belopp i kronor. 

  Ingående varulager: 50 000 (1 januari år 20x1) 

  Utgående varulager: 57 000 (31 december år 20x1) 

  Varulagerförändring: +7000 (varulagret har ökat) 

257 

Tabellen har skrivits som lista a-c. 

a) 1460 varulager 
Saldobalans: ingående balans 50 000 
Omföringar: 7000 debet 
Balansräkning: 57 000 debet 

b) 4010 varuinköp: 115 000 debet 

c) 4960 varulagerförändring: 7000 kredit 
Omföringar: 7 000 kredit 
Resultaträkning: 7 000 kredit 

258 

--- konteringsruta --- 

1460 varulager: 1710 kredit 

4960 varulagerförändring: 1710 debet 

--- slut konteringsruta --- 

260 

Skulder (främmande kapital) 

• långfristiga skulder 

• kortfristiga skulder 

261 

Har skrivits så här: 

  1630 Skattekonto. Stäms av mot skattekontoutdrag från Skatteverket. 

  1650 momsfordran och 2650 redovisning moms. Stäms av mot… (osv) 
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262 

---- modell --- 

a) Eget kapital 

• bundet eget kapital 

• fritt eget kapital 

b) Skulder(främmande kapital) 

• långfristiga skulder 

• kortfristiga skulder 

--- slut modell --- 

263 

Har skrivits så här: 

Resultatet konteras olika beroende på om det är en vinst eller en förlust. 

a) Vinst: 
2099 årets resultat: X kredit 
8999 årets resultat: X debet 

b) Förlust: 
2099 årets resultat: X debet 
8999 årets resultat: X kredit 

264 

Tabellen har delats vid konto 3030 och kolumnen Resultaträkning har tagits bort i den 
delen. Kolumnrubrikerna upprepas igen vid 3030 kolumnen Resultaträkning har lagts till 
igen. I kolumn 1 står endast kontonummer med hänvisning till kontoplanen. 

265 

Resultatet konteras olika beroende på om det är en vinst eller en förlust. 

a) Vinst 
2098 föregående års resultat: X kredit 
2099 årets resultat: X  debet 

b) Förlust 
2098 föregående års resultat: X debet  
2099 årets resultat: X kredit 

267 

I tabellen betyder ö=ökar och m=minskar. 

268 

Den ekonomiska styrprocessen 
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1. Förkalkyler 

2. Redovisning: Bokföring/bokslut 

3.  Efterkalkyler & uppföljning: Uppföljning av budget. Blev det som vi trodde? Varför? 

4. Ekonomiska fakta, erfarenheter, lärdomar 

5. Nya beräkningar och reviderade budgetar för nästkommande period. 

6. Budgetar 

275 

Har skrivits så här: 

Förutom en allmän beskrivning av det gångna året anges väsentliga händelser från det 
gångna räkenskapsåret. Exempelvis kan företaget ha gjort en större investering eller köpt 
och/eller sålt ett bolag. 

1. Verksamheten 
Allmänt om verksamheten 
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom hållbar utveckling. Företaget har sitt säte 
i Mellanstaden. 

2. Väsentliga händelser under räkenskapsåret. 
Bolaget har under räkenskapsåret införskaffat en ny maskin, samt fått ett nytt 
kontrakt med kommunen. 

3. Flerårsöversikt med nyckeltal 
I flerårsöversikten ingår nyckeltal, som är ett samlingsnamn på de mått som 
används för att analysera ett företag, men det finns ingen enhetlig standard. 

--- Flerårsöversikt --- 

Nettoomsättning (osv) 

--- slut --- 

4. Förändringar i eget kapital 
Här ser man exempelvis hur föregående års vinst har disponerats och vilket 
utrymme som finns för utdelning. 
… 

5. Resultatdisposition 
Styrelsen ska lämna ett förslag på resultatdisposition för det gångna 
räkenskapsåret, det vill säga hur aktiebolagets resultat ska fördelas. Det är den 
ordinarie bolagsstämman som tar ställning till om förslaget ska godkännas eller 
inte. 

--- resultatdisposition --- 

275 

Har ställts upp som lista a-d. 
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a) Aktiekapital 
vid årets ingång: 50 000 
vid årets utgång: 50 000 

b) Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 
årets resultat: 280 000 
balanserat resultat: -280 000 
totalt: 402 000 

c) Årets resultat: 243 344 
totalt: 243 344 

d) Belopp vid årets utgång: 
balanserat resultat: 402 000 
årets resultat: 243 344 
totalt: 695 344 

277 

Tabellen har 3 kolumner där siffrorna för år 20x1 står i kolumn 2 och år 20x0 kolumn 3. 

  Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. 

  Nettoomsättning 

  Övriga rörelseintäkter 

  Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 

  Rörelsekostnader 

  Handelsvaror (OSV) 

279 

Balansräkningen för företaget JAZA AB ser ut så här för år a) 20x1-01-01 -- 12–31 och b) 
20x0-01-01 -- 12-31. 

Tabellen har 3 kolumner där siffrorna för år 20x1 står i kolumn 2 och år 20x0 kolumn 3. 

  Tillgångar 

  Anläggningstillgångar  

285 

 Tabellen har skrivits som lista 1–3 där syfte = syfte med nyckeltalet är att bedöma 
företagets stabilitet. 
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1. Nyckeltal: Soliditet 
Syfte: Stabilitet 
Underlag: Balansräkning 

2. Nyckeltal: Kassalikviditet och balanslikviditet. 
Syfte: Betalningsförmåga 
Underlag: Balansräkning 

3. Nyckeltal: Avkastning på eget kapital, räntabilitet. Avkastning på totalt kapital. 
Vinstmarginal. 
Syfte: Lönsamhet (*har det varit lönsamt att satsa pengar i företaget?) 
Underlag: Balansräkning och resultaträkning. 

305 

Har skrivits så här: 

a) I huvudfasen: tillhöra, rollsökning, samhörighet 

b) vill individen: känna tillhörighet, ha kontroll, uppleva öppenhet 

c) och kan känna rädsla för att bli: ignorerad, förödmjukad, bortstött 

320 

Tabellen har skrivits som en lista 1–4. 

1. Vad händer? En konflikt uppstår. Det kan exempelvis vara ett missförstånd mellan 
medarbetare. 

a) Ledare som inte agerar: Uppmärksammar inte konflikten. 

b) Ledare som agerar: Uppmärksammar konflikten och de som är inblandade i 
den. 

2. Vad händer? Samarbetet förändras och arbetsuppgifterna utförs inte längre lika 
bra. 

Till läsaren 
• Varje block inleds med den del av det centrala innehållet s om behandlas och de 

kapitel som ingår i respektive block. 

• Kunskaps- och ämnesplanen är placerade i en separat fil med benämning 
”Kunskapskrav”. 

• Kontoplanen är placerad i egen flik. 

• Registret är placerat i en separat flik. 

• Betydelsebärande kursiverade eller fetstilta ord som står inne i brödtext är skrivna 
med versaler. 

• Det finns många rutor i boken och dessa benämns med exempelvis konteringsruta, 
textruta osv. 
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• Det finns också många listor och tabeller i boken. De har i vissa fall omarbetats för 
att de ska vara lättare att läsa linjärt. Ex kan en tabell som egentligen består av fyra 
kolumner  delas i två och placeras under varandra.  Alla tabellerna i boken är 
placerade i den löpande texten. 

• En del tabeller som innehåller mycket text av upprepande karaktär, har kortats ned. 

• Till boken finns några svällpappersbilder som kan underlätta läsningen av boken. 

• Vissa bilder har en bildbeskrivning eller bildtext som du hittar i fliken med samma 
namn. Bilder av utfyllnadskaraktär har utgått. 

• Tänk på att du har möjlighet att få mer tid på dig vid prov! 

Lycka till med studierna i företagsekonomi! 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

Pedagogiska råd 
• www.spsm.se/butiken.säljer stödmaterial för undervisning som taktila linjaler och 

gradskiva, koordinatsystem, taktil klocka, taktila bilder inom olika ämnesområden 
m.m. 

• Gå igenom hur ett T-konto ställs upp med debet och kredit. 

• Använd svällpappersbilderna som medföljer boken som stöd i undervisningen. 
Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom bildbeskrivningar eller titta 
på svällpappersbilden. 

• Gå gärna igenom kortkommandona för Textview för att underlätta läsningen av 
boken. 

• Eleven med synnedsättning måste få mer tid till vissa uppgifter, även vid prov. 

Bildbeskrivningar 

12 

Animerat diagram med färgade prickar som på ett överskådligt sätt visar hur BNP per 
capita förändrats över tid. 

13 

Två foton. På den ena bilden stora fraktcontainrar på väg att skickas ut i världen och på 
den andra bilden skördar två män vindruvor helt manuellt. 

14 

Ett diagram visar att exporten av den totala produktionen fördubblats sedan år 1960. 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
http://www.spsm.se/butiken
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17 

Foto. En tjej sitter med fötterna i sanden på en strand med en iPad i knäet och fundera på 
vad hon ska beställa. 

20 

Foto. Ett litet barn har klätt ut sig till en robot med hjälp av en pappkartong som hen ritat 
på. 

23 

En person står på ett golv med målade pilar som pekar åt olika håll. Vilken väg ska hen 
välja? 

25 

Foto. En tjej står inne i en butik och läser innehållsförteckningen på baksidan av en produkt 
innan hon väljer vad hon ska köpa. 

28 

Foto. En arbetsgrupp har samlats kring ett gemensamt dokument. En kvinna ser fundersam 
ut. Kanske undrar hon om de tagit rätt beslut? 

31 

Foto. Sex ungdomar står i en ring och håller upp en jordglob mellan sig. 

33 

En skomakare byter klacken på en herrsko. 

35 

Foto. Ett slumområde någonstans i världen. Här bor fattiga människor i bristfälliga 
bostäder av upphittat material. Mellan skjulen rinner en nedsmutsad brun flod full med 
skräp. 

37 

Foto. En liten flicka med ljust lockigt hår och bruna ögon med ett par runda, lila glasögon 
på sig. 

41 

Foto. En fågel med rött bröst och svart huvud (domherre) sitter på en gren i en rönn och 
smakar på de frusna bären. 

45 

Foto. Varje vår har Norrmejerier betessläpp då korna får komma ut i hagarna efter vintern. 
Glada kor galopperar fram bredvid varandra. 
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47 

En kvinna tar hand om disken i ett restaurangkök. Hon har skyddskläder (mössa och 
förkläde) och sköljer av disken med en spolanordning som hänger ned från taket vilket 
underlättar arbetet. 

48 

Foto av tre Tobisgrisslor på en klippa. Det är en svart, ca 35 cm stor, sjöfågel med en vit 
vingfläck och röda ben. 

55 

Foto från rättegångssalen vid Stockholms tingsrätt. I det stora rummet sitter fem personer 
vid podiet rakt fram, mitt emot kvinnan som väcker talan. Längs långsidorna i rummet 
sitter ett antal personer som också deltar i ärendet. 

59 

En världskarta där grad av korruption har markerats med olika färger, från ljusgult (mindre 
korruption) till mörkt rött (mycket korruption). De nordiska länderna har ljusgul färg 
tillsammans med många av Europas länder. De mörkröda områdena återfinns bland annat i 
Sydamerika, en del afrikanska länder och Asien (där de flesta länderna hamnar på nedre 
delen av listan med hög korruption). 

60 

Foton av ansikten på människor med olika utseenden från olika delar av världen. 

67 

Vid symaskinen sitter Emily och syr på ett nytt plagg. När hon är klar märker hon plaggen 
med en läderbit där hennes och företagets namn framgår. ”Sewn by Emelie Dillner. Made 
in Sweden by Woolpower AB”. 

73 

Foto. En leende tjej med solglasögon och en röd bakåtvänd keps på huvudet, går längs en 
strand i solen. 

75 

Foto. Max sitter vid datorn och fundera på sin affärsplan. 

81 

Foto. Isac och Shakira sitter i en trappa och gör upp planer för sitt företag samtidigt som de 
tar en kopp kaffe. 

84 

Foto. En grupp gymnasieelever sitter i en stor skrivsal och har prov. 
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85 

Intressentmodellen består av en cirkel med företaget i mitten. Runt om finns 
intressenterna som företaget har en relation med. Pilar går åt båda håll mellan företaget 
och de olika intressenterna: 

1. Ägare 

2. Kunder 

3. Medarbetare 

4. Långivare 

5. Konkurrenter 

6. Stat och kommun 

7. Leverantörer 

86 

En SWOT-analysmodell i en enkel matrisstruktur som består av en fyrkant med fyra rutor. 

De två övre rutorna representerar interna faktorer: 

a) Strengths (styrkor) 

b) Weaknesses (svagheter) 

De två nedre rutorna representerar externa faktorer: 

c) Opportunities (möjligheter) 

d) Threats (hot) 

91 

En vacker påfågel med stjärtfjädrarna uppfällda till en enorm plym, skimrande i grönt och 
blått. 

94 

YouTube, Instagram, LinkedIn och Facebook är viktiga kanaler för digital marknadsföring. 

105 

Foto. Någon ligger på en säng och sover. Under filten ser man två små barnfötter sticka ut. 

107 

Foto. En pil fångad på bild när den snabbt rör sig mot piltavlans mitt. 

118 

Foto av en pojke och en flicka. Pojken viskar något i hennes öra. 
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121 

En cirkel indelad i fyra lika stora delar, illustrerar marknadsmixen: kund, kostnad, komfort, 
kommunikation. 

124 

AIDA modellen illustrerad i form av en tratt med fyra fält med det bredaste fältet överst. 
Från toppen till botten står: 

a) attention (skapa uppmärksamhet) 

b) interest (skapa intresse) 

c) desire (önskan och begär) 

d) action (handling) 

131 

Foto av en abakus. Räkneredskapet har en ram med trådar där kulor kan skjutas fram och 
tillbaka. 

132 

Ett företags förädlingsprocess. Resurser som anskaffas förädlas till varor och tjänster 
beroende på företagets verksamhetsinriktning. Här visas en modell i form av en modell 
med tre staplar. Rubrikerna på staplarna från vänster till höger är: Produktionsresurser, 
Verksamhet och Resultat. För- och efterkalkyler görs för att optimera verksamheten. 

  Produktionsresurserna: råvaror, kapital, personal och handelsvaror. 

  Verksamheten: Inköp och förädling, försäljning och investering. 

  Resultat: Kostnader, intäkter, intäkter och kostnader 

135 

Foto från en arbetsplats inom industrin. En kvinna placerar ut ett material hon ska 
bearbeta i en maskin. 

135 

Intressentmodellen består av en cirkel med företaget i mitten. Runt om finns 
intressenterna som företaget har en relation med. Pilar går åt båda håll mellan företaget 
och de olika intressenterna: 
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1.  Ägare 

2.  Kunder 

3. Medarbetare 

4. Långivare 

5. Konkurrenter 

6. Stat och kommun 

7. leverantörer 

143 

Foto från ett stort lager fullt av kartonger av olika storlek. Hyllorna går ända upp till taket. 
På golvet nedanför en av hyllorna står en truck som behövs när något ska lyftas ned. 

161 

Foto. En man och en kvinna tas emot av hotellets receptionist när de checkar in. 

165 

Foto av den långa Öresundsbron som förbinder Sverige och Danmark. 

166 

Foto. På en skärbräda ligger en slags pizza med oliver, svamp och rucola. 

169 

Foto. En pizza skjutsas in i en stor ugn för att gräddas. 

193 

En schematisk bild med två staplar som visar att årets resultat blir en del av Eget kapital. 

1. Resultaträkning 

a) intäkter och kostnader = resultat 

2. Balansräkning 

a) tillgångar 

b) eget kapital (resultat)och skulder 

195 

Ett T-konto i form av bokstaven T med debet på vänster sida och kredit på höger sida. 

222 

Kopia av en mervärdesskattedeklaration med summan momspliktig försäljning 196 000 
inringad. Utgående moms: 49 000 och ingående moms: 35 000. Moms att betala eller få 
tillbaka: 14 000. 
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228 

En kopia av formuläret arbetsgivardeklaration där det framgår att bruttolönen varit 30 000 
kr varav 9 426 kr är arbetsgivaravgifter. Avdragen skatt 9 000 kr. Summa avgift och skatt 
att betala: 18 426 kr. 

230 

Schematisk bild med två staplar. 

1. Resultaträkning 

a) intäkter och kostnader = resultat 
Resultatet används för periodisering av inkomster och utgifter. 

2. Balansräkning 

a) tillgångar 

b) eget kapital och skulder 
Värdering av tillgångar och skulder. 

241 

Interiör från en kontorsarbetsplats. En kille sitter på kanten av ett skrivbord med mobilen i 
handen. 

247 

Foto. Två personer, en man och en kvinna, stämmer av sitt arbete inne på ett stort 
däcklager. 

253 

Foto. En kvinna befinner sig inne i en lagerlokal. Hon använder en iPad för att hantera 
lagret på arbetsplatsen. 

261 

Foto. En garderob med kläderna och prylar perfekt organiserade i olika fack och hyllor. 

272 

Exempel på olika företags årsredovisningar: 

  Tetra Laval 2015–2016. 

  Röda korsets årsredovisning 2015, ”Tillsammans gör vi skillnad” 

  Region Skånes årsredovisning 2016. 

273 

Foto. Ett område med ett tiotal likadana sju våningar höga bostadshus. 

287 

Vinterfoto. På en stor äng springer en skock får tillsammans rakt mot fotografen. 
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293 

Ett organisationsschema med Vd:n i toppen som högsta chef. På nivån under finns 
ekonomi, inköp, produktion och försäljning. 

296 

Foto av två par skor mitt emot varandra. Det ena paret är finare svarta skinnskor och det 
andra ett par enklare gröna sneakers. 

300 

Johari modellen består av fyra kvadranter a-d. 

a) Arena. Vad jag vet, Vad andra vet. 

b) Blint. Vad jag inte vet, Vad andra vet. 

c) Fasad. Vad jag vet, Vad andra inte vet. 

d) Okänt. Vad jag inte vet, Vad andra inte vet. 

303 

Foto. En grupp klättrare hjälper varandra upp på toppen av ett berg. 

308 

Foto. Gruppens arbete illustreras med fyra  pusselbitar som passar ihop och bildar en 
helhet. 
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