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I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om 

undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersök-

ningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man 

kan ta del av resultaten. 
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A Administrativa uppgifter 

A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde:  Näringsverksamhet 

 

A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Näringslivets struktur 

 

A.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)  Nej 

 
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler 

när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella 

statistiken (2001:100) 

 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Statistiska Centralbyrån 

Postadress: 701 89 Örebro 

Besöksadress:  Klostergatan 23 

Kontaktperson:  Rickard Persson 

Telefon:  010-479 61 51 

E-post:  rickard.persson@scb.se 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska Centralbyrån 

Postadress:  701 89 Örebro 

Besöksadress: Klostergatan 23 

Kontaktperson:  Rickard Persson 

Telefon:  010-479 61 51 

E-post:  rickard.persson@scb.se 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Branschnyckeltalen bygger på uppgifter från undersökningen Företagens ekonomi 

(FEK) samt administrativa data från Skatteverket. Det föreligger uppgiftsskyldighet 

till båda dessa källor. För vidare information se Beskrivning av statistiken för 
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Företagens ekonomi. 

 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 

sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid 

automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftsla-

gen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för person-

uppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den 

officiella statistiken. 

A.8 Gallringsföreskrifter 

Gallringsföreskrifter saknas. 

 

A.9 EU-reglering 

EU-reglering saknas. 

A.10 Syfte och historik 

SCB har sedan mitten av 1970-talet producerat ekonomiska nyckeltal för 

olika branscher. Denna nyckeltalsredovisning var ett resultat av två större 

samarbetsprojekt. Det ena avsåg ett samarbete med Ekonomiska forsknings-

institutet vid Handelshögskolan i Stockholm (EFI) kring mätning av 

kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet, det andra projektet innebar att 

i samarbete med Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) utveckla ett system 

för företagsjämförelser med hjälp av nyckeltal. En viktig utgångspunkt var 

att få en nära innehålls- och begreppsmässig samordning med nyckeltalen i 

SAF:s materialpaket ”Se Om Ditt Företag”.  

 

I samband med införandet av den nya årsredovisningslagen sågs nyckeltals-

redovisningen över i samarbete med BAS-gruppen och ett antal nya 

nyckeltal togs fram. Årsredovisningslagen innebar att alla aktiebolag från det 

räkenskapsår som påbörjades 1997-01-01 och framåt skulle tillämpa helt nya 

uppställningsformer för resultat- och balansräkning. I samband med detta 

började nyckeltalen beräknas på Standardiserade räkenskapsutdrag, SRU, 

som erhålls från Skatteverket. Målsättningen med nyckeltalen är att de ska 

kunna användas vid analys och planering av verksamheten i små och 

medelstora företag. SCB:s branschnyckeltal blev varumärkesregistrerat hos 

Patent- och registreringsverket 2004. 

 

A.11 Statistikanvändning 

Nyckeltalen används bland annat av konsulter, revisorer och företagare för 

att jämföra ett företags ekonomiska läge mot branschens.  

 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Nyckeltalen beräknas sedan 1997 med hjälp av de standardiserade räken-

skapsutdragen, SRU, som SCB får från Skatteverket samt undersökningen 
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Företagens ekonomi. Först beräknas nyckeltal för varje företag och sedan 

beräknas median- och kvartilvärden för olika grupper av företag. 

 

A.13 Internationell rapportering 

Ingen internationell rapportering görs. 

 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Inga förändringar är planerade för närvarande. 

B Kvalitetsdeklaration 

B.0 Inledning 

Branschnyckeltalen bygger främst på administrativa data från Skatteverket. 

Underlaget för beräkningarna utgörs av ca 310 000 aktiebolag och ekonomiska 

föreningar år 2015. De cirka 600 största företagen har hunnit enkätundersökas 

inom undersökningen Företagens ekonomi då nyckeltalen framställs. 

 

B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

 

1.1.1 Objekt och population 

Populationen omfattar samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar som 

bedrivit verksamhet under referensåret förutom finansiella företag såsom 

banker, investment- och försäkringsbolag. Handels- och kommanditbolag, 

holdingbolag och enskilda näringsidkare undantas i beräkningarna på grund av 

att strukturen i deras bokslut skiljer sig från övriga företag. För att ett företag 

ska ingå i beräkningarna krävs en omsättning på minst 10 000 kr. 

  

1.1.2 Variabler 

 

Basfakta 

B1 Antal anställda 

B2 Nettoomsättning (tkr) 

B3 Balansomslutning (tkr) 

 Avkastningsstruktur 

G1 Avkastning på eget kapital (%) 

G2 Avkastning på totalt kapital (%) 

G3 Skuldränta(%) 

G4 Riskbuffert på totalt kapital (%) 

 Resultatstruktur 

G5 Rörelsemarginal (%) 

G6 Nettomarginal (%) 
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Intäkts-/kostnadsstruktur 

G7 Nettoomsättning/anställd (tkr) 

G8 Personalkostnader/omsättning (%) 

 Kapitalstruktur m.m. 

G9 Soliditet (%) 

G10 Kapitalets omsättningshastighet (ggr) 

G11 Rörelsekapital/omsättning (%) 

G12 Kassalikviditet (%) 

 Utvecklingstal 

G13 Förändring av omsättning (%) 

G14 Förändring av totalt kapital (%) 

G15 Förändring av eget kapital (%) 

G16 Förändring av antalet anställda (%) 

 Resultatstruktur 

T1 Bruttovinstmarginal (%) 

T2 Förädlingsgrad (%) 

T3 Räntetäckningsgrad (ggr) 

T4 Förädlingsvärde per anställd (tkr) 

T5 Rörelseresultat per anställd (tkr) 

T6 Nettoresultat per anställd (tkr) 

 Intäkts-/kostnadsstruktur 

T7 Personalkostnader i relation till förädlingsvärdet (%) 

T8 Personalkostnader per anställd (tkr) 

T9 Avskrivningar i relation till nettoomsättningen (%) 

T10 Finansnetto i relation till nettoomsättningen (%) 

 Kapitalstruktur m.m. 

T11 Immateriella anläggningstillgångar i relation till nettoomsätt-

ningen (%) 

T12 Materiella anläggningstillgångar i relation till nettoomsättningen 

(%) 

T13 Maskiner och inventarier i relation till nettoomsättningen (%) 

T14 Finansiella anläggningstillgångar i relation till nettoomsättning-

en (%) 

T15 Lager och pågående arbeten m.m i relation till nettoomsättning-

en (%) 

T16 Kundfordringar i relation till nettoomsättningen (%) 

T17 Övriga kortfristiga fordringar i relation till nettoomsättningen 

(%) 

T18 Kassa och bank samt kortfristiga placeringar i relation till 

nettoomsättningen (%) 

T19 Kortfristiga skulder i relation till nettoomsättningen (%) 

T20 Eget kapital i relation till nettoomsättningen (%) 

T21 Obeskattade reserver i relation till nettoomsättningen (%) 
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T22 Avsättningar och långfristiga skulder i relation till nettoomsätt-

ningen (%) 

 Utvecklingstal 

T23 Förändring av förädlingsvärde (%) 

T24 Förändring av förädlingsvärde per anställd (%) 

T25 Investeringar i materiella anläggningstillgångar i relation till 

nettoomsättningen (%) 

T26 Skuldsättningsgrad (ggr) 

T27 Vinstprocent 

 

1.1.3 Statistiska mått 

Median samt undre och övre kvartil. 

 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Nyckeltalen redovisas per bransch, från 2-siffer ner till 5-siffer SNI samt 

uppdelat på storleksklasser efter antalet anställda.  

 

1.1.5 Referenstider 

Statistikuppgifterna avser bokslutsåret 2015.  

 

1.2. Fullständighet 

Branschnyckelen beräknas utifrån uppgifter från undersökningen Företagens 

ekonomi (FEK). FEK inkluderar alla icke-finansiella företag (01-96 exklusive 

64-66 och 84 enligt SNI 2007) som under ett referensår bedrivit näringsverk-

samhet. Huvudkällan för basvariablerna är Standardiserade räkenskapsutdrag 

(SRU). För de cirka 600 största företagen i riket används inte SRU-materialet 

utan istället görs en direktinsamling via enkät. 

 

B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  

Då resultatet presenteras som median- och kvartilvärden påverkas inte resultatet 

av enstaka extremvärden. På grund av de ibland mycket små redovisningsgrup-

perna kan det dock förekomma värden i enskilda grupper som kan anses 

orimliga.  

 

2.2 Osäkerhetskällor 

 

2.2.1 Urval 

Inget urval dras. 

 

2.2.2 Ramtäckning 

Samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar som har bedrivit verksamhet i 

Sverige. 

2.2.3 Mätning 
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Underlaget för nyckeltalsberäkningarna är undersökningen Företagens ekonomi, 

som är en kombination av administrativt material och enkätundersökning. För 

de 600 största företagen samlas uppgifterna in via enkät, för återstoden hämtas 

uppgifterna från Standardiserade räkenskapsutdrag (SRU). 

 

2.2.4 Svarsbortfall 

SCB:s får två leveranser av Standardiserade räkenskapsutdrag  från Skatte-

verket. De flesta företag som uppfyller kraven för att ingå i beräkningarna 

inkommer i augusti. Av de c:a 360 000 företag som uppfyller kraven för att 

ingå i nyckeltalsberäkningarna har c:a 40 000 antingen inkommit först till 

andra leveransen, fått underkända värden eller inte inkommit alls. BN 

beräknas på den första leveransen för att erhålla erfoderlig aktualitet. 

Eftersom det är median- och kvartilvärden som redovisas så är det rimligt att 

anta att bortfallets påverkan på resultet är försumbart.

2.2.5 Bearbetning 

Data från Företagens ekonomi (FEK) tas fram som sedan används för att 

beräkna branschnyckeltal för varje företag. När det är gjort kan olika redovis-

ningsgrupper skapas med avseende på branschtillhörighet samt storleksklass.  

 

2.2.6 Modellantaganden 

Inga modellantaganden görs. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 

Inga osäkerhetsmått redovisas. 

 

B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Branschnyckeltalen beräknas en gång per år och finns tillgängliga senast i 

november året efter bokslutsåret. 

3.2 Framställningstid 

Första leveransen av uppgifter från de standardiserade räkenskapsutdragen 

skickas till SCB i augusti varje år. Dessa granskas och finns sedan tillgängliga 

för beräkningar i oktober.  

 

3.3 Punktlighet 

BN för årgång 2014 fanns tillgängliga från och med november 2015. 

 

B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Jämförbarheten över tiden är god. Branschnyckeltalen har definierats på samma 

sätt mellan 1997 och 2006. 2007 förändrades uppgifterna i de standardiserade 

räkenskapsutdragen vilket innebar att nyckeltalsdefinitionerna fick ses över. 

Detta resulterade i ett antal mindre förändringar men jämförbarheten anses 

fortfarande vara god. 
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4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Undersökningar liknande Företagens ekonomi utförs även i övriga EU-länder 

enligt EU:s reglering ”Council Regulation No 295/2008 concerning structural 

business statistics”. Det finns därmed möjlighet att utföra liknande nyckeltalsbe-

räkningar i dessa länder.  

 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Nyckeltalen kan användas tillsammans med annan branschstatistik för att tolka 

utvecklingen och strukturen i enskilda branscher. 

 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 

Branschnyckeltalen finns tillgängliga via SCBs webbplats. 

 

5.2 Upplysningstjänster 

Övriga upplysningar angående Branschnyckeltal lämnas av Rickard Persson, 

010- 479 61 51 och Marcus Lundgren 010-479 69 18  på enheten Näringslivets 

struktur på SCB. 

 

Upplysningar och frågor rörande Företagens ekonomi och primärmaterial kan 

fås genom att kontakta kundservice på telefon 010-479 64 50 eller e-postadress 

fek.ns@scb.se. 

 


