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1. Aktie relaterade nyckeltal (i anknytning till DI Stockwatch) 

De aktierelaterade nyckeltalen är egentligen poster i resultat- och balansräkningen, men här 

har man dividerat de olika siffrorna med antalet utställda aktier, alltså ägarandelar. 

Nyckeltalen ska utläsas ”X per aktie”, till exempel ”omsättning per aktie”. 
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Omsättning/Aktie 

Om du är ny på företagsekonomi kanske en förklaring till omsättning är på sin plats. När det 

står i tidningen att ett företag har omsatt 40 miljoner förra året, betyder det att företaget sålt 

varor eller tjänster för så mycket. Alltså hur många kronor som strömmat in i företaget. 

Omsättning per aktie är alltså omsättningen dividerat med antal aktier. Genom att veta hur 

stor del av omsättningen en aktie har, kan vi lättare avgöra om aktien är rätt prissatt. Det 

kanske inte är en så bra idé att köpa in sig i ett företag där aktierna kostar 100 kronor, men 

omsättningen per aktie bara är 1 krona. I det fallet får man väldigt lite omsättning för sina 

pengar. 

Vinst/Aktie 

Konceptet är detsamma som för omsättning/aktie, men här har man dividerat vinsten med 

antalet aktier istället. Med vinst avses nettoresultat, alltså vinst efter alla utgifter och skatt. 

Vinst/aktie blir relevantare än vinsten i stort, eftersom den säger oss just hur mycket del av 

vinsten ”vår” del av bolaget stått för. Precis som i fallet med omsättning/aktie, kan vinst/aktie 

säga oss en del om hur bolaget är värderat om vi jämför nyckeltalet med aktiekursen. Om vi 

jämför vinst/aktie för flera år bakåt kan vi se om vinst/aktie ökar eller minskar över tiden, och 

hur fort den ökar. 

Eget kapital/Aktie 

Bolagets egna kapital är kort sagt bolagets egna medel och de pengar som aktieägarna bidragit 

med, eller har rätt till vid en likvidation. Eget kapital/aktie är det egna kapitalet dividerat med 

antalet utestående aktier. Precis som med vinst/aktie kan vi jämföra även detta nyckeltal över 

tiden, och se om aktieägarnas del av bolagets tillgångar ökar eller minskar i värde. Jämfört 

med aktiekursen kan vi också se hur mycket eget kapital man får för pengarna om man köper 

aktier i bolaget. 

Balansomslutning/Aktie 

Balansomslutning (Total Assets) är summan av alla tillgångar i ett bolags balansräkning, eller 

summan av eget kapital och skulder (som ska vara lika mycket som tillgångarna). 

Balansomslutning per aktie förklarar helt enkelt hur mycket tillgångar det finns per aktie.  

Utdelning/Aktie 

Utdelning är den del av vinsten som delas ut till aktieägarna. Utdelning/Aktie blir dock 

intressantare eftersom det säger oss hur många kronor utdelning en aktie ger oss rätt till. Med 

9 kronor i utdelning per aktie och ett ägande av 100 aktier blir vår totala utdelning 900 kronor. 

Resultat/aktie exkl. EO 

EO står för extraordinära omständigheter, alltså poster i resultaträkningen som man anser vara 

icke återkommande. Det kan dock vara nyttigt att ha en skepsis mot detta, då 

företagsledningar gärna vill kalla extremt dåliga händelser för extraordinära, även fast de inte 

är det. Extraordinära händelser kan vara t.ex. naturkatastrofer eller krig. Om en jordbävning 
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gjort att ett företag fått ökade kostnader på 100 miljoner, så ska dessa kostnader räknas bort i 

detta nyckeltal. 

Att räkna bort extraordinära händelser är intressant eftersom engångsföreteelser inte säger så 

mycket om ett företags förmågor och ekonomiska skick i ett långsiktigt perspektiv. I övrigt är 

nyckeltalet precis som vinst/aktie. 

Kursrelaterade nyckeltal 

De kursrelaterade nyckeltalen tar hänsyn till aktiekursen, och är oftast utvecklingar av de 

aktierelaterade nyckeltalen ovan. 

P/E 

P/E finns till och från inte med bland nyckeltalen hos DI Stockwatch. Kanske för att hur 

uträkningen av P/E ska göras är omdebatterad. Ska man använda sig av uppskattade framtida 

vinster, årets vinst eller något annat? Just nu hittar ni P/E talet på DI Stockwatch. 

Själv teorin bakom P/E-talet är dock rätt simpel, P/E står för price per earnings, vilket på 

svenska betyder pris per vinst. Det är alltså aktiekursen dividerat med vinst/aktie, eller 

börsvärdet delat med den totala vinsten. P/E säger oss hur många gånger årsvinsten ett 

bolag kostar att köpa. Tumregeln säger att ju lägre P/E-tal, desto bättre affär. 

P/E-talet säger också hur lång tid det tar innan du får tillbaka din investering, förutsatt att 

vinsterna förblir oförändrade. 

P/S 

Principen är den samma som P/E, men här använder man sig av omsättningen istället för 

vinsten (price per sales). Note: P/S tal har blivit viktig bland analytikerna. Anledning är att 

P/S tal inte är lätt att manipulera och många företag, t.ex. små och snabbt växande företag, 

ofta inte har någon vinst. I dom fallen kan man bara värdera företagen utifrån omsättningen.  

Kurs Bokslutsdag 

Ett väldigt okomplicerat nyckeltal: Aktiekursen den dag som bokslutet, som alla andra 

nyckeltal baseras på, gjordes.  

Kurs / Eget kapital 

Aktiekursen delat med eget kapital per aktie (se ovan). Säger oss hur många kronor eget 

kapital vi får per krona aktiekurs. Nyckeltalet anges i procent, så 50% betyder att för varje 50-

lapp vi handlar aktier för, får vi 100 kronor i eget kapital. Detta kallas substansrabatt. Om det 

däremot är 200% får vi 100 kronor i eget kapital för varje 200 kronor vi handlar aktier för. 

Detta kallas substanspremie. 

Avkastnings- och marginalmått 
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Med marginalmått avses olika resultatmått uttryckta i procent av omsättningen. 

Avkastningsmått är avkastningen i procent på olika delar av ett företags kapital. Nyckeltalen 

under denna rubrik är ofta rent företagsekonomiska termer. 

 

Rörelsemarginal 

Ett företags rörelsemarginal är den procentsats av omsättningen som blir kvar efter 

rörelseutgifter (alltså utgifter som krävs för att driva verksamheten). Man räknar dock inte 

med utgifter som skatt och skuldräntor. Det här nyckeltalet säger oss rätt mycket om bolagets 

intjänandeförmåga. Om två bolag har 20 miljoner i rörelseresultat, men det ena har en 

omsättning på 100 miljoner och det andra på 500 miljoner, vilket är då effektivast? Man 

måste alltså ställa rörelseresultatet i relation till omsättning. Rörelsemarginalen blir då en 

form av effektivitetsmått. 

Vinstmarginal 

Väldigt likt rörelsemarginal. På Stockwatch betyder det resultat före skatt uttryckt i procent av 

den totala omsättningen. Delade meningar råder dock, och vissa anser att vinstmarginal skall 

vara nettoresultat (d.v.s. efter skatt) uttryckt i procent av omsättningen. Vi använder 

båda utryckerna.  

Räntabilitet på eget kapital (RE på svenska, ROE på engelska) 

Är avkastningen på det egna kapitalet, uttryckt i procent (se eget kapital/aktie ovan). Oftast 

årets nettoresultat dividerat med det egna kapitalet. Ger oss en vink om bolaget förvaltar 

aktieägarnas pengar på ett effektivt sätt eller inte. Utryckt som Vinst efter skatt/eget kapital. 

Räntabilitet på totalt kapital (RT på svenska, ROA på engelska) 

Som räntabilitet på eget kapital, fast här eget kapital plus skulder. Nyckeltalet används för att 

avgöra hur pass effektivt företaget förräntar de resurser som det har till sitt förfogande. 

Soliditet 

Procentsats som berättar hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget 

kapital. Om soliditeten är på 30 % så är 30 % av balansomslutningen finansierad av 

aktieägarna, medan resterande 70% har lånats. Räknas ut genom att dividera det egna 

kapitalet med balansomslutningen. Ett vanligt soliditetsmål är 30-40%, (tumregel har höjts på 

grund av lågkonjunktur till 50 % för att motverka vinst volatilitet) just på grund av att eget 

kapital är ett dyrt sätt att finansiera verksamheten, i och med att ägarnas avkastningskrav är 

högre än låneräntorna. Man skulle kunna säga att soliditeten beskriver ett företags långsiktiga 

betalningsförmåga. Ju högre soliditet, desto mer kan ett företag betala utan att det egna 

kapitalet tar slut. 

Det finns skillnader mellan avkastningskrav rE och aktuella avkastningen RE !  
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Skuldsättningsgrad 

Relaterat till soliditet, men med annorlunda innebörd. Räknas ut genom att dividera de totala 

skulderna med det egna kapitalet.   

Skuldsättningsgrad = Totala skulder/ Eget kapital 

Man får också ta med eventuella obeskattade reserver i beräkningen, eftersom de är just 

obeskattade och det innebär att företaget är skyldigt 68 % bolagsskatt på pengarna. Den 

korrekta formeln blir alltså: 

Justerad Skuldsättningsgrad = (Totala skulder + 26 % av Obeskattade reserver) / (Eget kapital 

+ 74% av Obeskattade reserver) 

Nyckeltalet anger hur många gånger sitt egna kapital som bolaget är skyldigt pengar till 

långivare, och beskriver företagets finansiella risk, eller räntekänslighet. 

Ju högre skuldsättningsgrad, desto högre variation på nettovinst, därmed högre risk på eget 

kapital (total risk). 

Avkastning på sysselsatt kapital (Rsyss) 

Avkastning på sysselsatt kapital är mycket likt avkastning på totalt kapital, men här tar man 

inte med skulder som inte är räntebärande, som t.ex. fakturor och till viss del uppskjutna 

skatteskulder. Nyckeltalet uttrycker alltså avkastningen på eget kapital plus lånat kapital. 

Övriga nyckeltal 

De övriga nyckeltalen är en blandad kompott av företagsekonomiska termer och varianter på 

redan nämnda nyckeltal. 

Kapitalomsättningshastighet (KOH: Sales/total assets) 

Hur många gånger per år företaget omsätter sin genomsnittliga balansomslutning. Ett mått på 

hur effektivt kapitalet används, ju högre desto effektivare. 

Rörelsemarginal exkl. EO 

Som rörelsemarginal, men här har man räknat bort extraordinära omständigheter (se 

resultat/aktie exkl. EO).  

En rörelse med en omsättning på 100 kronor som gett ett resultat före skatt (rörelseresultat) på 

10 kronor ger en rörelsemarginal på 10 %. 

Vinstmarginal exkl. EO 

Se ovan. 

Kassalikviditet (quick ratio) 
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Enkelt uttryckt företagets omsättningstillgångar som procentandel av företagets kortfristiga 

skulder. Man måste dock räkna bort lagervärde och pågående arbeten från 

omsättningstillgångarna. Nyckeltalet visar helt enkelt om bolaget har förmåga att betala sina 

fakturor (100 % eller mer). Om kassalikviditeten är lägre än 100 % (tumregel!) har företaget 

inte täckning för sina kortfristiga skulder, utan måste då t.ex. snabbt sälja av en del av lagret, 

för att slippa ta ett långfristigt lån. 

Balanslikviditet (Current Ratio) 

Som ovan, men här tas lagervärdet och pågående arbeten med i uträkningen. Ger en bild av 

hur effektivt företaget är i lagerhantering och försäljning. Tumregel 200 %. Obs: högre värde 

kan vara pga. för mycket kapitalbindning i Varulager. 

Goodwillandel 

Goodwill kan tyckas vara krångligt. Goodwill är alltså en tillgång i bolagets balansräkning 

som inte är direkt hänförligt till dess andra tillgångar. Man brukar dock räkna goodwill som 

en immateriell tillgång, även om den inte är lika konkret som t.ex. ett patent. Goodwill 

uppstår t.ex. när Företag A köper Företag B för 50 miljoner, även fast Företag B ”bara” är värt 

40 miljoner. Man skriver då in de överskjutande 10 miljonerna som goodwill i företag B:s 

balansräkning. Goodwill kan därför bli godtyckliga värden, och ska skrivas av på en viss 

tidsperiod, så att de inte ligger kvar i balansräkningen för all framtid. 

Eftersom risken finns att goodwill är godtyckligt, anges på DI Stockwatch nyckeltalet 

Goodwillandel. Det är alltså hur stor del av bolagets tillgångar som är goodwill, uttryckt i 

procent. En hög goodwillandel kan skvallra om att företagets tillgångar är övervärderade, men 

det behöver inte alltid vara så. 

Justerat eget kapital, JEK, kan beräknas som bolagets beskattade egna kapital plus de 

övervärden (dvs. marknadsvärdet är högre än det bokförda värdet) som bolaget kan ha i t.ex. 

fastigheter och dotterbolag. 

Ett vanligt mått som används för att jämföra aktier är kurs/JEK. Börskursen divideras med 

justerat eget kapital (JEK). Ju lägre detta nyckeltal är desto bättre är det att köpa aktie. 

Nyckeltalet är extra intressant vid värdering av investmentbolag.  

Realisationsvinst (reavinst) är en redovisningsterm och utgör skillnaden mellan erlagt 

anskaffningspris och erhållet försäljningspris för fast egendom eller lösöre. Begreppet 

förknippas ofta med den vinst man erhåller vid försäljning av fast egendom såsom en villa 

eller bostadsrätt. Reavinst är riktig vinst och pengar in, medan reaförlust är riktig förlust och 

är pengar ut, därför behöver inte justeras i kassaflödeanalys!  
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2. Beräkning av rörelsekapitalbehov 

Företagets tillgängliga rörelsekapital beräknas som skillnaden mellan omsättningstillgångar 

och kortfristiga skulder. OT-KS 

Företags behov av rörelsekapital brukar bedömas öka/minska i relation till omsättningen. 

Vid företagsstart eller vid omorientering beräknas istället rörelsekapitalbehovet med endera 

tidsmetoden eller balansräkningsmetoden. 

Enkla regler vid dessa beräkningar är: 

 Det genomsnittliga kapitalbehovet är normen 

 Endast reella utbetalningar tas med (alltså ej avskrivningar) 

 Som grund används självkostnaden 

Vid en sådan bedömning beräknas 

Kapitalbindning i varulager som årsomsättningen (till inköpspris) dividerad med 

omsättningshastigheten. 

där omsättningshastigheten beräknas som Omsättning dividerad 

med genomsnittslager (båda i inköpspriser). Genomsnittslagret beräknas som maxlager + 

minlager dividerat med två. 

En del av kapitalbindningen i varulager finansieras normalt genom leverantörskrediter 

Genomsnittlig leverantörskredit beräknas som genomsnittlig kredittid/360  *  årets varuinköp. 

Kapitalbindning i kundfordringar= 

Genomsnittlig kapitalbindning i kundfordringar beräknas som genomsnittlig kredittid/360 * 

årets varuförsäljning till inköpsspris. 

Det totala rörelsekapitalbehovet är då 

Varulager + Kundfordringar- Leverantörsskulder  

I industriföretag beräknas i allmänhet rörelsekapitalbehovet genom balans- eller tidsmetoden. 

Följande poster beräknas i balansmetoden: 

Kapitalbindning i råvaruförrådet beräknas som 

förbrukning/dag x inköpspris/styck x (genomsnittlig lagringstid - kredittid) 

Kapitalbindningen i produkter i arbete beräknas som 

förbrukning/dag x materialutbetalning + genomsnittlig utbetalning för direkt lön och 

tillverkningsomkostnader. 
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Kapitalbindning i färdigvarulager beräknas som 

förbrukning/dag x (materialutbetalning + utbetalning för direkt lön och 

tillverkningsomkostnader) x lagringstid 

Kapitalbindning i kundfordringar beräknas som 

förbrukning/dag x (materialutbetalning + utbetalning för direkt lön och 

tillverkningsomkostnader) x kundkredittid 

Det totala rörelekapitalbehovet blir då summan av dessa fyra poster.  

 

3. Bra att veta: 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern 

 

I årsredovisningar för enskilda svenska företag (aktiebolag) kan bokslutsdispositioner 

förekomma i resultaträkningen och obeskattade reserver kan förekomma i balansräkningen. I 

koncernredovisningen skall inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver redovisas. 

 

I de enskilda koncernföretagen skall bokslutsdispositionerna delas upp i latent skattekostnad 

och nettoresultat, det vill säga 28 % av de totala bokslutsdispositionerna redovisas som latent 

skattekostnad. I balansräkningarna för de enskilda koncernföretagen skall totalsumman för de 

obeskattade reserverna delas upp i uppskjuten skatteskuld och bundna reserver under eget 

kapital. De obeskattade reserverna skall därmed till 26 % redovisas som en uppskjuten 

skatteskuld och till 74 % som bundna reserver under eget kapital. 

 

Den svenska särredovisningen av bokslutsdispositioner och obeskattade reserver anses vara 

ett av de största avstegen från internationell redovisningspraxis. Utländska aktörer har haft 

svårt att förstå dessa poster och därför har redovisningsrådet i sin rekommendation RR 1 

angett att bokslutsdispositioner och obeskattade reserver inte skall särredovisas i 

koncernredovisningen. 

 

Elimineringen av bokslutsdispositioner och obeskattade reserver för koncernredovisningen 

gör att det uppstår skillnader i redovisningsprinciper mellan koncernredovisningen och 

moderföretagets årsredovisning. Det är dock tillåtet enligt Årsredovisningslag (1995:1554) att 

använda andra redovisningsprinciper i koncernredovisningen jämfört med moderföretagets 

redovisningsprinciper om det finns särskilda skäl. 

 

Balanserad vinst: retained earnings, den vinst som ett aktiebolag eller en ekonomisk 

förening redovisat och erlagt skatt för, men inte delat ut till ägarna. 

 

Lämnat koncernbidrag: 90 % äganderätt medför rättighet att flytta kapital mellan 

koncernföretag.  
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4. Finansiella nyckeltal:  
 

Resterande text är hämtat från SCBs definitioner och det är deras text och förklaringar också. 

De olika rutorna med ”Exempelföretaget” är deras exempel och det finns ingen 

resultaträkning eller balansräkning som medföljer, utan ni kan snabbt se att alla siffrorna är 

olika t.ex. så är det olika omsättning på alla de nyckeltal där omsättning ingår. Det är ändå 

en bra beskrivning och fungerar bra för inlärning av de olika nyckeltalen som vi kommer 

diskutera i kursen. Observera att jag kan ha olika namn på några av nyckeltalen. 

 

Varulagrets omsättningshastighet 
Varulagrets omsättningshastighet= kostnaden för sålda varor/genomsnittligt varulager 

(ggr)  

 

Nyckeltalet anger hur många gånger under ett år som varulagret omsätts. Nyckeltalet 

varierar väldigt för olika företag och branscher, från en gång per år till minst en gång i 

veckan. Säsongsvariationer och olika bokslutstidpunkter leder också till variationer i 

omsättningshastigheten. Nyckeltalet används främst av handelsföretag.  

 

Om man vill göra en djupare analys bör man räkna fram omsättningshastigheten för de 

olika sorters varor eller varugrupper som varulagret består av.  

 

En låg omsättningshastighet kan orsaka likviditetsproblem och inkurans i lagret vilket i sin 

tur kan leda till behov av att "rea" ut lagret.  

 

Om du vill höja ditt lagers omsättningshastighet kan du t.ex. försöka att köpa in mindre 

kvantiteter (oftare), öka försäljningen genom t.ex. olika marknadsföringsinsatser och 

minska ner bredden på sortimentet.  

 

 
 

Exempel: Ett bolag har år 1 en kostnad för sålda varor på 6.200 kkr och ett 

genomsnittligt varulager på 1.400 kkr. Varulagrets omsättningshastighet blir då 

6.200/1.400 = 4,4 ggr. 
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Bruttovinstmarginal (se Lageravkastning) 
Bruttovinstmarginal = omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för 

sålda handelsvaror och tjänster i procent av omsättningen  

 

Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent.  

 

Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt 

hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Nyckeltalet kan användas för hela 

företaget, delar av det samt även för olika produkter. Bruttovinstmarginalen varierar 

mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m.  

 

Om du vill höja ditt företags bruttovinstmarginal bör du undersöka möjligheterna att höja 

dina försäljningspriser och minska dina inköpspriser alternativt se över din produktmix, 

bruttovinstmarginalen brukar variera för olika produkter.  

 

 

 
 

Exempel: Ett bolag har en bruttovinst på 1.500 kkr och en omsättning på 4.200 kkr, vilket 

ger en bruttovinstmarginal på 1.500/4.200*100 = 35,7%. OBS står fel i rutan ska vara 

Bruttomarginal och inte Nettomarginal (ÖF). 

 
Nettomarginal 
Nettomarginal= nettoresultat i procent av omsättningen  

 

Nettoresultat= resultat efter finansiella poster  

 

Nettomarginalen visar hur stor del av varje omsatt krona som blir över efter att alla 

företagets kostnader, förutom bolagsskatten, har dragits av. Nyckeltalet är lätt att använda 

för alla företag och visar hur lönsamt eller effektivt företaget varit totalt under en period.  

 

Om man vill veta varför nettomarginalen är hög eller låg måste man göra en djupare analys, 

t.ex. genom att använda andra nyckeltal såsom lokalkostnader i procent av omsättningen. 

Nettomarginalen påverkas ju av många faktorer, intäkterna och alla kostnader utom 
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bolagsskatten. Har ditt företag en låg nettomarginal kan du öka den genom att öka 

omsättningen men också genom att minska kostnaderna.  

 

 
 

Exempel: Ett bolag har ett nettoresultat på 260 kkr och en omsättning på 5.300 kkr, detta ger 

en nettomarginal på 260/5.300*100 = 4,9 %.  

 
Räntetäckningsgrad 
Räntetäckningsgrad = rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter/finansiella 

kostnader (ggr)  

 

Nyckeltalet anger vilken förmåga företaget har att täcka sina räntekostnader. Om 

räntetäckningsgraden är 1,0 ggr gör företaget ett nollresultat efter finansiella kostnader. Om 

nyckeltalet är lägre än 1,0 ggr innebär det att företagets resultat är negativt efter finansiella 

poster.  

 

En låg räntetäckningsgrad i kombination med en låg soliditet innebär att företaget är i fara, 

något måste göras t.ex. öka aktiekapitalet eller förbättra resultatet.  

 

Om du vill förbättra ditt företags räntetäckningsgrad kan du försöka höja rörelseresultatet 

genom att t.ex. öka intäkterna och/eller minska räntekostnaderna genom att förhandla ned 

räntan hos banken.  

 

 
 

Exempel: Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat efter avskrivningar på 420 kkr, finansiella 
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intäkter på 19 kkr och finansiella kostnader på 130 kkr. Räntetäckningsgraden blir då 

439/130 = 3,4 ggr  

 

Rörelsemarginal 
Rörelsemarginal= rörelseresultat efter avskrivningar i % av omsättningen  

 

Nyckeltalet anger hur stor andel i procent av varje omsatt krona som blir kvar för att täcka 

räntor, skatt och ge vinst.  

 

Rörelsemarginalen används i första hand för att studera det egna företagets utveckling eller 

jämföra företag i en bransch. Nyckeltalet påverkas av många faktorer och vill man ha en mer 

detaljerad analys av den löpande verksamheten får man välja andra nyckeltal, t.ex. 

täckningsgraden eller bruttovinstmarginalen.  

 

Om man vill förbättra sitt företags rörelsemarginal får man försöka öka intäkterna eller 

minska kostnaderna och avskrivningarna, t.ex. genom att i första hand sälja (mer av) de 

produkter som ger minst kostnader.  

 

 
 

Exempel: Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat efter avskrivning på 340 kkr och en omsättning 

på 7.200 kkr. Rörelsemarginalen blir då 340/7.200*100=4,7 %. År 2 är rörelseresultatet efter 

avskrivning 470 kkr och omsättningen 8.100 kkr, vilket innebär att rörelsemarginalen blir 

470/8.100 kkr*100=5,8 %, d.v.s. en ökning med 1,1 procentenheter, vilket är positivt.  

 

Täckningsgrad 
Täckningsgrad (TG) = täckningsbidraget (TB) i procent av omsättningen  

 

Täckningsbidrag = omsättning av varor och tjänster minus särkostnaderna för dessa.  

 

För handelsföretag är täckningsgraden normalt det samma som bruttovinstmarginalen.  

 

Täckningsgraden anger hur mycket som blir kvar av varje omsatt hundralapp för att täcka 

övriga rörelsekostnader, räntor och dessutom ge vinst. Nyckeltalet är mest lämpat för analys 

av det egna företaget eftersom definitionen av vilka särkostnader som skall vara med kan 
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variera mellan olika företag.  

 

Om du vill höja ditt företags täckningsgrad bör du se över om det går att öka omsättningen 

eller minska särkostnaderna. Du bör också se över ditt företags produktmix eftersom 

täckningsgraden brukar variera för olika produkter.  

 

 

 
 

Exempel: Ett bolag har täckningsbidrag (TB) på 1.260 kkr och en omsättning på 4.100 kkr 

vilket ger en täckningsgrad (TG) på 1.260/4.100*100 = 30,7 %.  

 

Förädlingsgrad (Value added) 
 

Förädlingsgrad= omsättning minus externa kostnader i % av omsättningen  

 

Ett mått på den värdeökning som företaget genererar. 

 

Förenklat kan detta beräknas:  

 

Förädlingsgrad= rörelseresultat efter avskrivningar plus avskrivningar, nedskrivningar och 

personalkostnader (förädlingsvärde) i % av omsättningen  

Observera dock att det även i personalkostnaderna brukar ingå externa kostnader, t.ex. 

utbildning, och att dessa egentligen också skall räknas bort.  

Förädlingsgraden talar om hur mycket av omsättningen som finns kvar, efter avdrag för 

externa kostnader, till personalkostnader, avskrivningar, ev. nedskrivningar, räntekostnader, 

skatter och vinst.  

En hög förädlingsgrad behöver inte innebära god lönsamhet utan ger en indikation på vilken 

typ av produktion ett företag har, t.ex. att produktionen är personalintensiv. Nyckeltalet bör 

i första hand användas för att studera ett enskilt företags utveckling eller för att försöka 

jämföra/analysera olika företag.  
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Exempel: Ett bolag har en omsättning minus externa kostnader (förädlingsvärde)  

på 1.800 kkr och en omsättning på 4.600 kkr, vilket ger en förädlingsgrad på 

1.800/4.600*100 = 39,1%.  

 

Avkastningsstruktur 

Avkastning på eget kapital 
Basnyckeltal: G1  

 

Avkastning på eget kapital= nettoresultat i procent av justerat eget kapital.  

 

Nettoresultat= resultat efter finansiella intäkter och kostnader.  

 

Justerat eget kapital= eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 

skatteskuld.  

 

Avkastning på eget kapital visar verksamhetens "avkastning" under året på ägarnas insatta 

kapital och kan jämföras med gällande bankränta eller avkastning från alternativa 

placeringar. Avkastning på eget kapital bör alltid vara större än bankräntan då den också ska 

täcka en premie för den risk som affärsverksamheten innebär. Nyckeltalet bör alltid 

analyseras tillsammans med nyckeltalen soliditet och skuldsättningsgrad. Företag med dålig 

soliditet och ett litet eget kapital, t.ex. mindre, nystartade företag, kan ett år få en mycket 

hög avkastning på eget kapital genom ett högt resultat.  

Om du vill höja avkastningen på eget kapital för ditt företag finns det många faktorer att 

jobba med, det gäller ju att höja resultatet och/eller minska det justerade egna kapitalet, 

t.ex. genom utdelning. Men tänk på att soliditeten normalt försämras om det egna kapitalet 

minskar.  
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Exempel: Ett bolag har år 1 ett nettoresultat på 105 kkr och ett justerat eget kapital på 250 

kkr. Avkastningen på eget kapital blir då 105/250*100=42%. År 2 är nettoresultatet 77 kkr 

och justerat eget kapital 350 kkr, vilket innebär att avkastningen på eget kapital blir 

77/350*100=22%, d.v.s. en försämring jämfört med föregående år. Försämringen påverkas 

av ett sämre resultat men även av att justerat eget kapital har ökat.  

 

Avkastning på sysselsatt kapital 
Basnyckeltal T 31  

 

Avkastning på sysselsatt kapital = rörelseresultat + finansiella intäkter i % av sysselsatt 

kapital.  

 

Sysselsatt kapital= balansomslutningen (totala tillgångar) – icke räntebärande skulder 

(inkl. uppskjuten skatteskuld).  

 

Det sysselsatta kapitalet i ett företag är alltså det kapital som antingen lånas ut av ägarna, 

som oftast får ersättning i form av utdelning, eller lånas ut av banker och finansinstitut 

vilka får ersättning i form av ränta.  

 

Nyckeltalet anger företagets lönsamhet i förhållande till externt finansierat (lånat) kapital 

och eget kapital, till skillnad från avkastning på totalt kapital som har med samtliga skulder. 

Nyckeltalet påverkas av i stort sett samma faktorer som avkastning på totalt kapital men 

även av hur mycket räntebärande respektive icke räntebärande skulder företaget har.  

 

Eftersom nyckeltalet endast tar hänsyn till den del av kapitalet som kräver avkastning 

används det för investeringsbedömningar, ett högt värde talar om att avkastningen på 

satsade pengar är god.  

 

Om man vill öka sitt företags avkastning på sysselsatt kapital kan man bl.a. se över hur man 

kan förbättra rörelseresultatet, t.ex. höja försäljningspriserna eller pressa inköpspriserna. Att 

minska på eventuella banklån och istället försöka få ökad kredit hos leverantörerna 

förbättrar också nyckeltalets värde.  
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Exempel: Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat på 350 kkr. och finansiella intäkter på 20 kkr. 

Sysselsatt kapital är 2.300 kkr. Avkastningen på sysselsatt kapital blir då 350+20 / 

2.300*100=16,1%. .  

 

Avkastning på totalt kapital 
Basnyckeltal: G2  

 

Avkastning på totalt kapital = rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av 

balansomslutningen (i.e.  totala tillgångar)  

 

Detta nyckeltal är ett av de viktigaste nyckeltalen och kan sägas visa själva verksamhetens 

effektivitet oberoende av hur kapitalet är finansierat, eftersom de finansiella kostnaderna 

inte räknas med. Det är ett mått för att bedöma om ett företags verksamhet ger en 

acceptabel förräntning på de resurser som företaget förfogar över.  

Nyckeltalet påverkas av olika typer av rationaliseringar, prisförändringar, försäljning- och 

lagersvolymer, kapacitetsutnyttjande och verksamhetens kapitalbehov. Det är endast 

räntekostnader och finansieringsposter som saknar betydelse för hur nyckeltalet utvecklas.  

Om man vill öka sitt företags avkastning på totalt kapital kan man bl.a. se över hur man kan 

förbättra rörelseresultatet, t.ex. genom att höja försäljningspriserna eller pressa 

inköpspriserna. Kan man utnyttja tillgångarna mer effektivt har det också stor betydelse på 

det totala kapitalets avkastning.  

 

 
 

Exempel: Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat på 220 kkr och finansiella intäkter på 12 kkr 
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och en balansomslutning på 3.980 kkr. Avkastningen på totalt kapital blir då 220+12/3 

980*100=5,8%. År 2 är rörelseresultatet 305 kkr och finansiella intäkter13 kkr och en 

balansomslutning på 4.020 kkr, vilket innebär att avkastningen på totalt kapital blir 

305+13/4 020*100=7,9%, d.v.s. en förbättring jämfört med föregående år. Förbättringen 

påverkas främst av ett högre resultat.  

 

Låneränta 
Basnyckeltal: T32  

 

Låneränta = finansiella kostnader i % av räntebärande skulder.  

 

Nyckeltalet anger vilken ränta företaget i genomsnitt betalar på sina räntebärande skulder, 

till skillnad från nyckeltalet skuldränta som beräknas på alla skulder som företaget har. För 

att få en uppfattning om låneräntan är hög eller låg kan man jämföra med aktuell 

marknadsränta samt med situationen hos andra likartade företag. Man bör också jämföra 

med värdet på det närbesläktade nyckeltalet skuldränta för att se hur påverkbart företaget 

är av ränteförändringar.  

Om du vill sänka ditt företags låneränta så kan du försöka förhandla ner räntan hos dina 

kreditgivare och försöka omfördela en större del av skulderna till sådana med lägre eller 

ingen ränta alls.  

 

 
Exempel: Ett bolag har år 1 finansiella kostnader på 80 kkr och räntebärande skulder på 850 

kkr. Låneräntan bli då 80/850*100=9,4 %.  

 

Skuldränta 
Basnyckeltal:G3  

 

Skuldränta= finansiella kostnader i procent av totala skulder.  

Totala skulder = avsättningar, skulder och uppskjuten skatteskuld.  

Skuldränta kallas ibland också genomsnittlig skuldränta.  

Skuldräntan visar den "ränta", inkl. valutakursförluster, företaget får betala för sina skulder. 

Skulderna kan delas in i räntebärande skulder, t.ex. banklån, och räntefria skulder, 

exempelvis förskott från kunder. Ett företag som har en hög andel av skulder som löper utan 
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ränta har oftast låg skuldränta och är mer opåverkat av ränteförändringar. Om företaget 

istället har en hög skuldränta ger högre räntekostnader ofta en stor påverkan på företaget. 

Om ditt företag har en hög skuldränta bör du se vad du kan göra för att minska de 

räntebärande skulderna, t.ex. amortera på banklån eller försöka få ned ränteprocenten på 

t.ex. checkkredit eller banklån genom att omförhandla kreditvillkoren med kreditgivarna. 

 

 

 

 
 

Exempel: Ett bolag har finansiella kostnader på 31 kkr och totala skulder på 700 kkr vilket 

ger en skuldränta på 31/700=4,4%.  

 

Riskbuffert 
Basnyckeltal: G4  

 

Riskbuffert totalt kapital = skillnaden (i procentenheter) mellan avkastning på totalt 

kapital och skuldränta.  

 

Nyckeltalet talar om ifall företagets avkastning på totalt kapital överstiger företagets 

skuldränta eller ej. Om nyckeltalet är positivt anger det vilken minskning i avkastning på 

totalt kapital eller hur stor ökning av skuldräntan som företaget klarar av utan att förlora på 

skuldfinansieringen. Negativ riskbuffert är inte bra och i kombination med låg soliditet en 

indikation på att företaget är i fara.  

Om du vill förbättra ditt företags riskbuffert bör du alltså jobba med att förbättra 

avkastningen på totalt kapital och/eller försöka påverka skuldräntan. Att pressa inköpspriser 

och minska räntekostnader genom omförhandlingar med banker och leverantörer kan vara 

ett sätt som leder till ett förbättrat resultat och därmed en högre riskbuffert genom bättre 

avkastning på företagets totala kapital i kombination med en lägre skuldränta.  
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Exempel: Ett bolag har år 1 avkastning på totalt kapital på 7,2 % och skuldränta på 4,1 

%. Riskbufferten är då positiv, d.v.s. 3,1 %.  

 

 

Riskbuffert sysselsatt kapital 
Basnyckeltal: T33  

 

Riskbuffert sysselsatt kapital = skillnaden (i procentenheter) mellan avkastning på 

sysselsatt kapital och låneränta  

 

Sysselsatt kapital = balansomslutningen (totala tillgångar) – icke räntebärande skulder 

(inkl. uppskjuten skatteskuld)  

 

Nyckeltalet talar om ifall företagets avkastning på sysselsatt kapital överstiger företagets 

låneränta eller ej. Till skillnad från nyckeltalet Riskbuffert totalt kapital (G4) tar detta 

nyckeltal endast med de skulder som företaget betalar ränta på. Om nyckeltalet är positivt 

anger det vilken minskning i avkastning på sysselsatt kapital eller ökning av låneräntan 

företaget klarar av utan att förlora på skuldfinansieringen.  

 

Om du vill höja ditt företags riskbuffert bör du försöka förbättra avkastningen på sysselsatt 

kapital och/eller minska låneräntan. T.ex. genom att förhandla ner räntan hos kreditgivarna.  

 

 
Exempel: Ett bolag har år 1 avkastning på sysselsatt kapital på 13,4 % och en låneränta 

på 8,1 %. Riskbufferten sysselsatt kapital är då positiv, d.v.s. 5,3 %.  

 

 

Kapitalstruktur 
 

Kapitalets omsättningshastighet 
Kapitalets omsättningshastighet= omsättning/balansomslutning (ggr) 

 

(Balansomslutning=totala tillgångar)  
Kapitalets omsättningshastighet anger hur stor omsättningen är i relation till de totala 

tillgångarna. Det visar hur effektivt företaget använder sitt kapital i verksamheten. Varje 
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företag bör försöka ha så högt värde som möjligt på nyckeltalet, d.v.s. binda så lite kapital 

som möjligt i förhållande till omsättningen. Kapitalets omsättning ökas oftast "enklast" 

genom att se över/minska lagerhållningen och/eller effektivisera och strama upp kreditgivning 

och kravrutiner till kunderna.  

Nyckeltalet är mest lämpligt för jämförelser av utvecklingen i det egna företaget eftersom det 

är beroende av t.ex. om verksamheten är kapital- eller personalintensiv samt om företagets 

lokaler och utrustning ägs eller hyrs.  

Kapitalets omsättningshastighet ingår i den s.k. Du Pont-modellen, som beskrivs närmare 

under ”Ekonomiska samband och styrmodeller”, se: Du Pont-modellen 

 

 
 

Exempel: Ett bolag har år 1 en omsättning på 9.300 kkr och en balansomslutning på 2.500 

kkr. Kapitalets omsättningshastighet blir då 9.300/2.500 = 3,7 ggr, vilket innebär att 

företagets totala kapital omsätts 3,7 ggr per år.  

 

 

Du Pont-modellen 
Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. 

Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen 

kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen och 

avkastningspyramiden.  

 

Modellen består av en resultat- och en kapitaldel. Modellen bygger på sambandet:  

 

Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstmarginal * kapitalets 

omsättningshastighet.  
 

Modellen bygger på att man flyttar in värdena från resultat- och balansräkningen i ett grafiskt 

schema för att relatera dem till varandra och beräkna vinstmarginalen, omsättningshastigheten 

och avkastningen. Modellen är mycket lämplig för att göra olika simuleringar, d.v.s. se hur 

t.ex. avkastningen på totalt kapital påverkas av olika förändringar av t.ex. resultat.  
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Kassalikviditet 
Kassalikviditet= omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent 

av kortfristiga skulder.  
 

Detta nyckeltal anger företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten är 100 

procent eller mer kan de kortfristiga skulderna betalas omedelbart, under förutsättning att 

omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Nyckeltalet kräver alltså kännedom av 

omsättningstillgångarnas och de kortfristiga skuldernas karaktär för att användas korrekt.  

 

Är kassalikviditeten lägre än 100 procent och eventuella varulager eller pågående arbeten inte 

kan omsättas omgående, kan företaget behöva göra sig av med långfristiga tillgångar eller ta 

lån för att kunna betala sina kortfristiga skulder.  

 

 
 

Exempel: Ett bolag har år 1 omsättningstillgångar (exkl. lager och pågående arbeten) som 

uppgår till 2.200 kkr. De kortfristiga skulderna är 2.000 kkr. Kassalikviditeten blir då: 

2.200/2.000*100=110%. År 2 är omsättningstillgångarna (exkl. lager och pågående arbeten) 

2.300 kkr och de kortfristiga skulderna 2.400 kkr. Kassalikviditeten blir då 
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2.300/2.400*100=96%. Det innebär alltså att kassalikviditeten har försämrats. En djupare 

analys krävs för att få reda på orsaken och vad som kan göras för att förbättra situationen.  

 

Kassalikviditet inklusive outnyttjad checkräkningskredit 
Kassalikviditet inkl. outnyttjad checkkredit = omsättningstillgångar exklusive lager och 

pågående arbete plus outnyttjad del av checkräkningskredit i % av kortfristiga skulder.  
 

Detta nyckeltal anger företagets betalningsförmåga på kort sikt vid bokslutstillfället. Normalt 

när man räknar ut kassalikviditeten har man inte med ev. outnyttjad checkräkningskredit, men 

faktum är ju att denna påverkar företagets betalningsförmåga. Om kassalikviditeten är 100 % 

kan de kortfristiga skulderna betalas omedelbart, under förutsättning att 

omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Nyckeltalet kräver alltså kännedom om 

omsättningstillgångarnas och de kortfristiga skuldernas karaktär för att användas korrekt.  

 

Är kassalikviditeten lägre än 100 % och eventuella varulager eller pågående arbeten inte kan 

omsättas omgående, kan företaget behöva göra sig av med långfristiga tillgångar eller ta 

lån/utöka checkräkningskrediten för att kunna betala sina kortfristiga skulder.  

 
 

Exempel: Ett bolag har år 1 omsättningstillgångar (exkl. lager och pågående arbeten) som 

uppgår till 2.100 kkr och en outnyttjad checkräkningskredit på 250 kkr. De kortfristiga 

skulderna är 2.200 kkr. Kassalikviditeten inkl. outnyttjad checkräkningskredit blir då: 

2.100+250/2.200*100=107%.  

 

 

 

Kundfordringar i relation (%) till omsättningen 
Basnyckeltal: T16  

 

Kundfordringar i relation till omsättningen = Kundfordringar/Omsättning  

(i % ) .  
 

Hur stor del av företagets försäljningsintäkter är bundna i kundfordringar? Svaret på den 

frågan, uttryckt i %, besvaras med det här nyckeltalet.  

 

Hur och om nyckeltalet kan användas i ett företag varierar i hög grad beroende på 

verksamhet. I ett företag med nästan enbart butiksförsäljning med kontanthantering är det 

naturligtvis ointressant att använda eftersom reskontran då blir försumbar. För ett företag med 

”vanlig” faktureringsbaserad omsättning gäller generellt att man bör eftersträva ett så lågt 

värde som möjligt på nyckeltalet eftersom det då ger besked om att kapitalbindningen är låg 
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och att pengarna ”strömmar igenom” reskontran snabbare.  

 

Intressant kan också vara att följa en trend och undersöka om kapitalbindningen ökar eller 

minskar mellan olika år.  

 

Att tänka på är dock att kundrelationerna kan bli lidande om du tvingar igenom alltför kort 

kundkredittid och om det straffar sig med sämre kundrelationer som följd kan det förstås få 

olyckliga konsekvenser i form av tappade affärer och ökade kreditförluster.  

 

En snabb och effektiv faktureringsrutin som gör att fakturorna kommer ut så fort som möjligt 

till kunderna är exempel på en rutin som det kan vara bra att se över och eftersträva. Då 

kanske den praktiska betalningstiden i antal dagar kan förkortas utan att det behöver 

omförhandlas med kunderna eller ändras i betalningstid på fakturorna.  

 

 
Exempel: Ett bolag har under ett år 960 000 i kundfordringar och en omsättning på 6,9 

miljoner. Kundfordringarna i relation ( %) till omsättningen blir då 13,9 %.  

 

 

 

Lageravkastning 
Lageravkastning = bruttovinst i % av genomsnittligt varulager  

Bruttovinst = omsättning av handelsvaror minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror  
Detta nyckeltal används framför allt av handelsföretag och talar om hur mycket bruttovinst 

företaget tjänar i förhållande till vad som binds i varulager. Observera att varulagret bör vara 

ett genomsnitt för året för att beräkningen skall bli riktig.  

Lageravkastningen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, 

svinn m.m.  

Om du vill förbättra ditt företags lageravkastning kan du antingen försöka minska varulagret 

eller också öka bruttovinsten, t.ex. genom att pressa inköpspriserna. Du kan också beräkna 

lageravkastningen för olika varugrupper och därefter försöka sälja mer av de varugrupper som 

har högre lageravkastning.  

Hos SCB kan man beställa ”Branschnyckeltal”, d.v.s. nyckeltal för olika branscher. För mer 

info se: scb.se  

 

http://www.scb.se/Pages/Product____11206.aspx
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Exempel: Ett bolag har en bruttovinst på 3.100 kkr och ett varulager (genomsnitt) på 1.700 

kkr vilket ger en lageravkastning på 3.100/1.700*100=182%. För att bedöma hur bra 

lageravkastningen är i företaget så bör en jämförelse göras med andra företag inom 

branschen.  

 

Lämnad kredittid till kunder 
Lämnad kredittid till kunder = genomsnittliga kundfordringar (under 

året)*365/fakturerad omsättning inkl. moms  

 

Nyckeltalet visar hur många dagar som det i genomsnitt är mellan fakturerings- och 

betalningstillfället. Observera att nyckeltalet kan påverkas av säsongsvariationer och 

bokslutstidpunkt.  

 

Nyckeltalet bör jämföras med de betalningsvillkor man har och liknande företag. Man bör 

även se hur nyckeltalet förändras över tiden.  

 

En hög kredittid är inte bra för företagets likviditet, ränteintäkter eller räntekostnader samt 

ökar risken för kundförluster. Om du vill få ned kredittiden för ditt företag bör du se över 

företagets fakturerings- och kravrutiner samt betalningsvillkor i t.ex. avtal.  

 

 
 

Exempel: Ett bolag har genomsnittliga kundfordringar på 310 kkr och fakturerad omsättning 

inkl. moms på 3.300 kkr vilket ger en lämnad kredittid på 310 * 365/3.300 = 34 dagar.  

 

Rörelsekapital i % av omsättningen 
Rörelsekapital i % av omsättningen = (omsättningstillgångar - kortfristiga 

skulder)/omsättning (i %)  
 

Detta nyckeltal anger hur mycket av omsättningen som binds i rörelsekapital. För att veta om 

ett företags värde är bra eller inte måste man ta reda på hur stora de olika delarna i 

rörelsekapitalet är, t.ex. likvida medel, kundfordringar, varulager, pågående arbeten och 

leverantörsskulder. Dessutom bör man göra en jämförelse med liknande företag eftersom 

http://www.ekonomi-info.nu/kassalikviditet_3310.asp
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nyckeltalet varierar för olika typer av företag.  

 

Nyckeltalet används ofta för att uppskatta vilket kapitalbehov en expansion av ett företags 

verksamhet kräver. (Exklusive kapitalbehov för investeringar i maskiner, inventarier m.m.) 

Detta p.g.a. att rörelsekapitalets andel av omsättningen brukar vara konstant vid olika 

omsättningsnivåer. Men först bör man ta reda på om företagets nyckeltal är ”normalt”.  

 

Om ditt företag har ett högre rörelsekapital i % av omsättningen än övriga företag i branschen 

bör du göra en analys av hur ditt företag skiljer sig från de övriga. Vilka olika delar av 

rörelsekapitalet är det som är högre för ditt företag? Om det t.ex. är likvida medel är det för 

det mesta endast positivt, men är det varulager så kanske du bör försöka minska ned lagret.  

 
 

Exempel: Ett bolag har år 1 omsättningstillgångar på 2.100 kkr och kortfristiga skulder på 

1.100 kkr samt en omsättning på 6.700 kkr. Rörelsekapital i % av omsättningen blir då 2.100-

1.100/6.700*100=15%. En bedömning av företagets rörelsekapital i % av omsättningen bör 

göras i förhållande till andra företag i branschen.  

 

Skuldsättningsgrad 
Skuldsättningsgrad= skulder inklusive uppskjuten skatteskuld och avsättningar 

dividerat med justerat eget kapital (ggr)  
 

Nyckeltalet talar om hur stora företagets skulder är i förhållande till det egna kapitalet och 

anger företagets finansiella styrka. Om ett företag har en hög skuldsättningsgrad har det också 

en låg soliditet.  

 

Om du vill förbättra ditt företags skuldsättningsgrad skall du alltså försöka minska skulderna 

och/eller öka det egna kapitalet. Gå igenom företagets skulder och fundera på vad som går att 

göra för att minska dem, t.ex. amortera mer på ev. lån samt se vad man kan göra för att 

förbättra företagets egna kapital, t.ex. höja vinsten genom ökad försäljning.  
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Exempel: Ett bolag har år 1 skulder inkl. uppskjuten skatt och avsättningar på 1.300 kkr och 

justerat eget kapital på 450 kkr. Skuldsättningsgraden är då 1.300/450=2,9 ggr. 

 

 

Soliditet 
Soliditet= justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.  

Justerat eget kapital= eget kapital plus 73,7 % (100 % minus aktuell bolagsskattesats, 

d.v.s. normalt 26,3 % fr.o.m. 2009) av eventuella obeskattade reserver.  
Soliditet är ett av de vanligaste nyckeltalen för företag. Soliditeten anger hur stor del av de 

totala tillgångarna (=balansomslutningen) som har kunnat finansieras med eget kapital. 

Soliditeten anger företagets stabilitet eller förmåga att motstå förluster och överleva på längre 

sikt. Förändringen av soliditeten mellan två år visar normalt om företagets lönsamhet har varit 

tillräcklig i förhållande till tillväxten (ökningen av tillgångarna). Vid mycket snabb tillväxt 

kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Dålig tillväxt och försämrad 

soliditet är däremot en varningssignal.  

Andra faktorer som kan påverka soliditeten är naturligtvis utdelning, som ju försämrar 

soliditeten genom att det egna kapitalet minskar. Nyemissioner och aktieägartillskott påverkar 

soliditeten i motsatt riktning.  

Ett dotterbolag i en koncern kan ha dålig soliditet p.g.a. att kapital har förts upp till 

moderbolaget, t.ex. genom koncernbidrag. Det är därför viktigt att veta om ett företag ingår i 

en koncern eller ej innan man gör en bedömning.  

 
Exempel: Ett bolag har år 1 ett justerat eget kapital på 255 kkr och en balansomslutning på 

2.550 kkr. Soliditeten blir då 255/2.550*100=10%. År 2 är det justerade egna kapitalet 294 

kkr och balansomslutningen 4.200 kkr, vilket innebär att soliditeten blir 294/4.200*100=7%, 

d.v.s. en försämring jämfört med föregående år. En djupare analys krävs för att ta reda på 

orsaken.  

 

 
 

 

Varulagrets omsättningshastighet (se tidigare) 

 

Ekonomiska samband och styrmodeller 
 

Du Pont-modellen (se tidigare) 
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Hävstångsformeln 
Hävstångsformeln: Re= Rt+(Rt-Rs)*S/E  
 

Där Re = avkastning på eget kapital, Rt= avkastning på totalt kapital, Rs= skuldränta, Rt-Rs= 

riskbuffert och S/E= skuldsättningsgrad.  

 

Hävstångsformeln visar sambandet mellan avkastning på eget kapital, avkastning på totalt 

kapital, skuldränta och skuldsättningsgrad. Om avkastningen på totalt kapital är högre än 

skuldräntan har en hög skuldsättningsgrad en positiv påverkan på avkastningen på det egna 

kapitalet. Men det är naturligtvis riskabelt med en hög skuldsättningsgrad. Om skuldräntan är 

högre än avkastningen på totalt kapital påverkar en hög skuldsättningsgrad avkastningen på 

eget kapital negativt.  

 

Lånegrad 
Lånegrad= Räntebärande skulder/justerat eget kapital (ggr).  

 

Justerat eget kapital= eget kapital plus 72 % av eventuella obeskattade reserver.  
 

Nyckeltalet anger hur stora företagets räntebärande skulder är i förhållande till justerat eget 

kapital. Ju lägre lånegraden är desto starkare är företaget finansiellt. Eftersom man endast har 

med de skulder som är räntebärande ger lånegraden en bättre uppfattning om företagets 

finansiella situation än skuldsättningsgraden, som har med samtliga skulder.  

 

Om du vill förbättra ditt företags lånegrad, d.v.s. sänka den, skall du försöka minska de 

räntebärande skulderna och/eller öka det egna kapitalet. De räntebärande skulderna kan du 

minska bl.a. genom att amortera på banklån och/eller försöka få längre kredittid hos 

leverantörer. Det egna kapitalet kan ökas genom bättre resultat, t.ex. ökad försäljning av vissa 

lönsamma produkter, eller ökning av aktiekapitalet, t.ex. nyemission.  

 
 

Exempel: Ett bolag har år 1 räntebärande skulder på 850 kkr och ett justerat eget kapital på 

250 kkr, vilket ger en lånegrad på 850/250=3,4 ggr  

 

Vinstmarginal 
Basnyckeltal T27 

 

Vinstmarginal= rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av omsättningen  
Nyckeltalet kallas också vinstprocent.  

Vinstmarginalen visar hur mycket som blir kvar av varje omsatt hundralapp för att täcka 

räntekostnader och göra vinst. Nyckeltalet kan sägas visa hur effektivt ett företag är 

resultatmässigt, men visar inte hur effektivt kapitalet utnyttjas. En jämförelse mellan 

vinstmarginalen med nyckeltalet nettomarginal (G6) kan vara intressant och visa hur 
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stor inverkan en hög skuldsättning kan ha på företagets lönsanhet. Eftersom 

vinstmarginalen inte tar med räntekostnaderna ger det att en stor skillnad mellan dessa båda 

nyckeltal tyder på att företaget har höga lån och/eller ofördelaktiga räntevillkor.  

För att få reda på varför vinstmarginalen är hög eller låg måste man också göra en djupare 

analys, t.ex. med hjälp av andra kompletterande nyckeltal som personalkostnader i procent av 

omsättningen eller täckningsgraden för olika produkter.  

Om du vill höja vinstprocenten bör du bl.a. se över hur du kan öka ditt företags intäkter eller 

sänka dess kostnader, t.ex. pressa inköpspriserna. 

 

 

 
 

Exempel: Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat på 225 kkr, finansiella intäkter på 8 kkr och 

en omsättning på 5.200 kkr. Vinstmarginalen blir då 225+8/5 200*100=4,5%.  

 

Note: Nettomarginal= nettoresultat i procent av omsättningen  

 

Nettoresultat= resultat efter finansiella poster 

 


