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Median och kvartiler 
Branschnyckeltalen från SCB redovisas i form 
av median- och kvartilvärden. 
 
Undre kvartil är det nyckeltalsvärde som en 
fjärdedel av företagen inom branschen under-
skrider och tre fjärdedelar överskrider. 
 
Median är det nyckeltalsvärde som hälften av 
företagen underskrider och hälften över-
skrider. 
 
Övre kvartil är det nyckeltalsvärde som tre 
fjärdedelar av företagen underskrider och en 
fjärdedel överskrider. 
 
Observera att median- och kvartilvärdena inte 
avser ett och samma företag. 
 
Alla företag har samma vikt 
Syftet med nyckeltalen är att visa företagets 
effektivitet, vilket är ett uttryck för hur företaget 
utnyttjar sina resurser. Alla företag i 
branschen påverkar branschnyckeltalen lika 
mycket, oberoende av storlek, dvs. alla 
företag har samma vikt. 
 
 
Företagens styrke- och 
svaghetsfaktorer 
För de flesta nyckeltal innebär ett värde över 
övre kvartilen en styrkefaktor, d v s företaget 
tillhör den bästa fjärdedelen av företagen för 
det specifika nyckeltalet. Ett värde under 
undre kvartilen är på motsvarande sätt en 
svaghetsfaktor. Ligger värdet kring medianen 
kan företaget betraktas som normalt. 
 
Både inom grund- och tilläggsstrukturen är 
nyckeltalen indelade i logiska block. Det vik-
tigaste nyckeltalsblocket för de flesta företag 
är avkastningsstrukturen , som visar hur 
effektivt företagets kapital har använts. Många 
av de övriga nyckeltalen kan ses som förkla-
ringar till hur avkastningen uppnåtts. För före-
tag med litet kapital - t.ex. konsultföretag, är 
dock blocket resultatstruktur av störst in-
tresse. 
 
Var uppmärksam vid tolkningen av kapital-
strukturen, som återfinns i både grund och 
tilläggsstrukturen. Här kan andra värderings-
regler gälla. Höga värden på exempelvis 
kundfordringar och kortfristiga skulder är i 
regel snarare en svaghetsfaktor än en 
styrkefaktor. 
 
Branschindelning 
Branschindelningen har gjorts enligt standard 
för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. l 
varje branschgrupp redovisas huvud-

branschen och de mest detaljerade bransch-
nivåerna. Det finns också en branschgrupp 
som omfattar näringslivet på övergripande 
branschnivå. 
 
Omfattning 
Redovisningen av branschnyckeltalen om-
fattar aktiebolag, ekonomiska föreningar och 
vissa stiftelser med minst 50 anställda. 
 
Kvalitet 
Samtliga publicerade branschnyckeltal är 
baserade på: - Minst 20 företag eller - minst 
70 procent av företagsbeståndet, dock minst 5 
företag. 
 
Företagen är indelade efter den branschtill-
hörighet som var aktuell under 
undersökningsåret. 
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Definitioner 
Nedan följer branschnyckeltalens verbala definitioner. 
 
GRUNDSTRUKTUR 
Avkastningsstruktur 
Avkastning på eget Nettoresultat i procent av 
justerat eget kapital eget kapital.  
 
Avkastning på totalt Rörelseresultat plus finansiella  
kapital intäkter i procent av balansom-  

slutningen. (Observera att 
finansiella intäkter innefattar 
avkastningen från finansiella 
investeringar vilka kan vara 
negativa.) 

 
Skuldränta Finansiella kostnader i procent  
 av totala skulder.  
 
Riskbuffert Avkastningen på totalt kapital - 
 Skuldräntan. 
 
Resultatstruktur 
Rörelsernarginal Rörelseresultat i procent av  
 Nettoomsättningen. 
 
Nettomarginal Nettoresultat i procent av netto 
 omsättningen.  
 
Intäkts-/kostnadsstruktur 
Nettoomsättning/anställda Nettoomsättning dividerad med 
 medelantalet anställda. 
 
Personalkostnader/ Personalkostnader i procent av  
omsättning nettoomsättningen.  
 
Kapitalstruktur 
Soliditet Justerat eget kapital i procent av 
 balansomslutningen. 
  
Kapitalets omsättnings- Nettoomsättning dividerad med 
hastighet balansomslutningen. 
 
Rörelsekapital/omsättning Rörelsekapital i procent av netto-

omsättningen.  
 
Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive  
 lager och pågående arbeten i  
 procent av kortfristiga skulder. 
 
TILLÄGGSSTRUKTUR 
Resultatstruktur 
Bruttovinstmarginal Nettoomsättning av handels-  
 varor minus inköpsvärdet för  

sålda handelsvaror i procent  
av nettoomsättningen. 
(Redovisas endast för 
handelsbranscher). 

 
Förädlingsgrad Rörelseresultat plus personal- 
 kostnader i procent av netto- 
 omsättningen. 
 
Räntetäckningsgrad Rörelseresultat plus finansiella  
 intäkter dividerat med finansiella  

kostnader. (Observera att 
finansiella intäkter innefattar 
avkastningen från finansiella 
investeringar vilka kan vara 
negativa.) 

  
 
Förädlingsvärde/anställda Förädlingsvärdet dividerat med 
 medelantalet anställda. 
  
 
Rörelseresultat/anställda Rörelseresultat dividerat med  
 medelantalet anställda. 
  
 

 
 
Nettoresultat/anställda Nettoresultat dividerat med  
  medelantalet anställda. 
   
lntäkts-/kostnadsstruktur 
Personalkostnader/ föräd-  Personalkostnader i procent av  
lingsvärde förädlingsvärdet. 
   
 
Personalkostnader/  Personalkostnader dividerat 
med  
anställda medelantalet anställda. 
   
Avskrivningar/omsättning  Avskrivningar i procent av netto- 
  omsättningen. 
   
Finansnetto/omsättning  Finansiella intäkter minus  
  finansiella kostnader i procent  
  av nettoomsättningen. 
 
Kapitalstruktur 
Immateriella anläggnings-  Immateriella anläggnings- 
tillgångar/omsättning tillgångar i procent av  
  nettoomsättningen. 
   
Materiella anläggnings-  Materiella anläggningstillgångar 
i  
tillgångar/omsättning procent av nettoomsättningen. 
   
Maskiner o inventarier/om-  Maskiner o inventarier i procent  
sättning av nettoomsättningen. 
   
Finansiella anläggnings-  Finansiella anläggningstillgångar  
tillgångar/omsättning i procent av nettoomsättningen. 
   
Lager o pågående arbeten/  Lager och pågående arbeten  
omsättning   m.m. i procent av netto- 

omsättningen.  
 
Kundfordringar/omsättning Kundfordringar i procent av  
 nettoomsättningen.  
  
Övriga kortfristiga Övriga kortfristiga fordringar i  
fordringar/omsättning procent av nettoomsättningen. 
  
Kassabank o kortfristiga Kassa, bank- o kortfristiga  
placeringar/omsättning  placeringar i procent av netto- 
  omsättningen. 
  
Kortfristiga skulder/ Kortfristiga skulder i procent av  
omsättning nettoomsättningen. 
 
Eget kapital/omsättning Eget kapital i procent av netto 
 omsättningen.  
 
Obeskattade reserver/ Obeskattade reserver i procent  
omsättning av nettoomsättningen.  
  
Avsättningar o långfristiga Avsättningar o långfristiga  
skulder/omsättning skulder i procent av netto- 
 omsättningen. 
  
Sambandstal 
Skuldsättningsgrad Avsättningar och skulder inkl.  
 latent skatteskuld dividerat med 
  justerat eget kapital.  
  
 
Vinstprocent Rörelseresultat plus finansiella  
 intäkter i procent av netto- 
 omsättningen. 
  


