
1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 

I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs 

bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från företagens 

offentliga årsredovisningar. 

 

 

1.1 Allmän definition av resultaträkningens poster 

Nyckeltal som baseras på resultaträkningens poster har uträknats enligt följande justerade 

resultaträkning: 

 

  Omsättning 

+ rörelsens övriga intäkter 

Rörelsens intäkter totalt 

+ tillverkning för eget bruk 

- inköp 

+/- lagerförändring 

- köpta tjänster 

- personalkostnader 

- övriga rörelsekostnader 

Driftsbidrag 

- avskrivningar och nedskrivningar 

Rörelseresultat 

+/- finansiella intäkter och –kostnader 

- skatter 

Nettoresultat 

+/- extraordinära intäkter och kostnader 

Bruttoresultat 

+/- bokslutsdispositioner 

Periodens resultat 

 

De nyckeltal som baseras enbart på resultaträkningen är uträknade i relation till rörelsens 

totala intäkter
1
 (omsättning + rörelsens övriga intäkter). 

 

 

1.2 Nyckeltal 

Nyckeltalen är indelade i olika block beroende på användningsområdet. Det första blocket tar 

fasta på lönsamheten i företaget genom att redovisa avkastningen på kapitalet. För företag 

                                                 
1 Definitionen följer den rekommendation som Företagsanalyskommissionen givit i sin handbok 

Företagsanalysens relationstal 1999, Företagsanalyskommissionen, Gaudeamus, Helsingfors. 



med stor balansomslutning är avkastningen det mest centrala måttet och de övriga måtten kan 

ses som förklaringar till avkastningsmåttet. Blocket resultatstruktur är möjligtvis mer 

intressant för kunskapsintensiva företag med liten balansomslutning, men övriga nyckeltal 

som beskriver kostnads- och intäktsstrukturen är givetvis också av intresse. Nyckeltalet 

omsättning per anställd ingår inte i resultatstrukturen på grund av att en stor del av företagen 

är enmansföretag utan anställda. 

 

 

1.3 Lönsamhetsstruktur 

Avkastning på investerat kapital
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Definition: (Nettoresultat + räntekostnader + övriga kostnader för främmande kapital) /( 

räntebelagt främmande kapital + eget kapital + frivilliga reserveringar) * 100. 

 

Måttet är ett lönsamhetstal som ställer företagets resultat i förhållande till kapitalet. 

Avkastningen eller räntabiliteten visar hur effektivt företaget utnyttjar sina investeringar för 

att skapa vinst i företaget. Genom att avkastningen påverkas av hela företagets verksamhet 

kan denna förbättras genom att se över faktorer såsom prissättning, rationalisering, 

investeringar och resursutnyttjande. Företagens räntekostnader dras inte av resultatet då de 

utgör avkastningen på det främmande kapital som företagen utnyttjar. Måttet kan med fördel 

användas vid jämförelse mellan företag trots att deras finansiering skiljer sig åt. En exakt nivå 

på avkastningens storlek är svårt att ge men den bör överstiga företagets skuldränta 

(finansiella kostnader i procent av de totala skulderna), det är i längden ohållbart att 

avkastningen på det kapital rörelsen anskaffat är mindre än vad ersättningen för det till 

långivare är.  

 

Skuldränta 

Definition: Finansiella kostnader / totala skulder * 100 

 

Företagets skuldränta visar den genomsnittliga räntebelastningen på de totala skulderna och 

skall inte förväxlas med bankräntan. En låg skuldränta betyder att företaget har en större andel 

leverantörsskulder och därmed jämförbara icke räntebärande skulder, vilket gör företaget 

mindre känsligt för eventuella fluktuationer i marknadsräntorna. En hög skuldränta gör 

företaget mer räntekänsligt och eventuella ränteförändringar påverkar direkt företagets 

lönsamhet.  

 

Skillnaden mellan avkastningen på investerat kapital och skuldräntan kallas riskbuffert och 

visar vilken nedgång i avkastningen och/eller uppgång i skuldräntan som företaget kan bära 

utan att på sikt förlora på sin skuldfinansiering.  

                                                 
2 ROI, return on investment 



1.4 Resultatstruktur 

Resultatstrukturen används för att ge företag med liten balansomslutning, t ex konsultföretag 

vars tillgångar till större delen består av humankapital i stället för realt kapital (materiella 

tillgångar), mer relevanta lönsamhetsuppgifter än vad avkastningsmåtten ger. För dessa 

företag visar marginalmåtten istället för avkastningsmåtten företagets effektivitet. För att få 

indikationer inom vilket område i företaget eventuella problem uppstått, i dess huvudsakliga 

rörelse eller i företagets finansiering, kan en jämförelse mellan rörelsemarginalen och 

nettomarginalen göras. 

 

Driftsbidragsprocent 

Definition: Driftsbidraget i procent av rörelsens totala intäkter 

 

Driftsbidraget visar hur stor del av omsättningen som återstår till avskrivningar, räntor, skatt 

och vinster. Måttet är bra för jämförelse över tid för ett och samma företag men mindre 

lämpligt för jämförelse mellan företag eftersom storleken på måttet i regel varierar mellan 

olika typer av branscher och företag. Relationstalens jämförbarhet försvåras också av att 

företagen kan välja att hyra eller äga sina produktionstillgångar. Äger företaget tillgångarna 

upptas kostnaderna för dessa som avskrivningar och finansiella kostnader i resultaträkningen 

efter driftsbidraget och väljer företaget att hyra produktionsmedlen upptas kostnaden för dessa 

i rörelsens övriga kostnader och ingår då i driftsbidraget. Företagsanalyskommissionen har 

utgett riktgivande intervall för driftsbidragsprocenten och de är som följer: 

 

 Industrin  10 – 25 % 

 Handeln  2 – 10 % 

 Tjänstebranschen 5 – 15 % 

 

Rörelseresultatprocent
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Definition: Rörelseresultat i procent av rörelsens totala intäkter 

 

Rörelsemarginalen visar vilket procentuellt bidrag varje omsättningseuro ger för att täcka 

räntekostnader, skatter och en acceptabel vinst. Nyckeltalet påverkas inte av hur företaget har 

finansierats. Vid tolkning av talet bör man tänka på om företaget hyr eller äger sina tillgångar. 

Generellt kan en lägre marginal accepteras ifall företaget hyr sina tillgångar, då behövs inte en 

så stor marginal för att täcka räntekostnader för lokaler och maskiner som om de är 

finansierade med främmande kapital. Vid bedömning av rörelseresultatet kan följande 

normvärden vara riktgivande: 

                                                 
3 Rörelsemarginal 



Över 10 %  god 

 5 – 10 %  nöjaktig 

 under 5 %  svag 

 

Nettoresultatprocent
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Definition: Nettoresultat i procent av rörelsens totala intäkter 

 

Nettomarginalen visar det procentuella överskottet varje omsättningseuro ger efter rörelsens 

kostnader, avskrivningar, räntekostnader och skatt. Den ger ett mått på vinsten per 

omsättningseuro. Precis som de övriga resultatmåtten lämpar det sig mindre bra för jämförelse 

mellan företag men är lämpligt för jämförelse över tid inom företaget. Ett mått på bidragets 

miniminivå beror på företagets målsättningar beträffande åtgärder för att förstärka 

kapitalstrukturen och eventuell vinstutdelning. För att ett företag skall betecknas som lönsamt 

bör nettoresultatet vara positivt. 

 

 

1.5 Intäkts- och kostnadsstruktur 

Personalkostnader i procent av omsättningen 

Definition: Personalkostnader totalt / omsättningen * 100 

 

Måttet används för att ge en övergripande bild av personalkostnadernas nivå i förhållande till 

försäljningen och visar på företagens arbetskraftsintensitet. I personalintensiva företag är 

lönsamheten beroende av att personalkostnaderna inte stiger i snabbare takt än försäljningen. 

Relationstalet ger en bättre bild över verksamhetens utveckling om de redovisas över tiden 

(trendanalys) för ett och samma företag och är inte lämpligt för jämförelse mellan företag 

eftersom grad av mekanisering, förädling och service varierar mellan företagen. Använder sig 

företaget av inhyrd arbetskraft avspeglas inte dessa kostnader bland personalkostnaderna. 

 

 

  

                                                 
4 Nettomarginal 



1.6 Kapitalstruktur 

Blocket är centralt för alla typer av verksamheter och branscher då det belyser företagets 

finansiering med eget och lånat kapital, samt betalningsberedskapen på lång och kort sikt. 

 

Soliditetsprocent
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Definition: [Eget kapital + frivilliga reserveringar totalt ]/ [balansomslutning – erhållna 

förskottsbetalningar (kort- och långfristiga)] * 100 

 

Soliditeten visar på företagets stabilitet och mäter dess betalningsförmåga på lång sikt genom 

att det egna kapitalet sätts i relation till totalt kapital. Ökar det egna kapitalet mer än de totala 

skulderna förbättras soliditeten. Har företaget en låg soliditet kan däremot några år av 

resultatförsämringar orsaka en krisartad situation för företaget, en försämrad soliditet i 

kombination med låg tillväxt är en ogynnsam utveckling. Soliditeten påverkas dock inte 

endast av resultatet eller lönsamheten. Ägarnas uttag ur företaget minskar det egna kapitalets 

tillväxt vilket måste kompenseras med ökad lönsamhet samtidigt som ett tillskott från ägarna 

ökar det egna kapitalet vilket i sin tur minskar kravet på en ökad lönsamhet. Företag som 

ingår i koncerner som dotterbolag har ofta en låg soliditet, varför de borde studeras 

tillsammans med koncernens övriga bolag. De normvärden som Företagsanalyskommissionen 

ger för soliditeten är: 

 

 Över 40 % god 

 20 – 40 % tillfredsställande 

 under 20 % svag 

 

Kassalikviditet
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Definition: Finansieringstillgångar /(kortfristigt främmande kapital – erhållna förskott) 

 

Måttet visar på förhållandet mellan finansieringstillgångarna och de kortfristiga skulderna. En 

god kassalikviditet betyder att de kortfristiga skulderna kan betalas bort omedelbart förutsatt 

att tillgångarna direkt kan omvandlas till kontanter. Företaget har vanligtvis inte samma antal 

kreditdagar på de kortfristiga skulderna och tillgångarna, de är av olika ”likviditet”, samtidigt 

som relationstalet baseras på bokslutsdagens läge, vilket gör måttet relativt onyanserat. En 

likviditetsbudget ger bättre information ifall kassalikviditeten är oroväckande låg. En 

tumregel gällande nivån på kassalikviditeten är att den skall vara större än 1. För 

handelsföretag kan en lägre siffra accepteras då de kan omsätta sitt varulager till likvida 

medel i takt med att skulder förfaller till betalning. För dessa handelsföretag (exempelvis 
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6 Quick ratio 



livsmedelsbutiker) som oftast säljer kontant ur sitt varulager säger balanslikviditeten mer om 

den kortfristiga betalningsförmågan än kassalikviditeten. Företagsanalyskommissionens 

riktvärden är följande: 

 

 Över 1 god 

 0,5 – 1 tillfredsställande 

 under 0,5 svag 

 

Balanslikviditet
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Definition: (Omsättningstillgångar + finansieringstillgångar) / kortfristigt främmande 

kapital. 

 

Måttet visar kvoten mellan omsättningstillgångar, finansieringstillgångar och kortfristiga 

skulder. Måttet bör vara större än 1. Balanslikviditetsmåttet skiljer inte mellan olika typer av 

likvida medel och visar inte betalningsförmågan lika bra som kassalikviditeten. Består 

tillgångarna till stor del av varulager kan det vanligtvis inte omsättas omedelbart i likvida 

medel och kanske inte till en skälig ersättning. En jämförelse mellan skillnaden i kassa- och 

balanslikviditet ger en bild av företagets effektivitet gällande lagerhållning och försäljning. Är 

skillnaden mellan de båda likviditetsmåtten stor binder företaget mer pengar än nödvändigt i 

lagret och risk för inkurans och höga räntekostnader som påverkar lönsamheten kan uppstå. 

För balanslikviditeten anger Företagsanalyskommissionen följande riktvärden: 

 

 Över 2 god 

 1 – 2 tillfredsställande 

 under 1 svag 
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