
Beskrivning av finansiella nyckeltal (inklusive alternativa nyckeltal) 

 

 

Nyckeltal 

 
Beskrivning 

 
Orsak till användning 

 
Avkastning på eget kapital 

 
Avkastning på eget kapital beräknas som 

periodens årsuppräknade resultat dividerat 

med genomsnittligt eget kapital. 

 

Visar ägarna avkastningen på 

deras investerade kapital. 

 

Avkastning på operativt 

kapital 

 

Avkastning på operativt kapital beräknas 

som periodens årsuppräknade 

rörelseresultat dividerat med 

genomsnittligt operativt kapital. 

 

Mäter avkastning på det kapital 

som används i verksamheten. 

 

Betalningsberedskap Likvida medel och beviljade krediter enligt 

bestämmelser i gällande låneavtal. 

Visar tillgängligt låneutrymme 

enligt gällande låneavtal.  

 

EBITDA enligt 

bankdefinition 
Resultat före finansiella intäkter och 

kostnader, skatt, av- och nedskrivningar 

och vinstandelar från intressebolag, på 

rullande 12-månadersbasis, justerad för 

förvärvade och avyttrade bolag. 
 

För att beräkna nyckeltalet Net 

debt enligt bankdefinition/ 

EBITDA enligt bankdefinition.  

 

Finansnetto 

 
Finansnetto utgörs av finansiella intäkter 

med avdrag för finansiella kostnader. 

 

Visar netto av företagets 

finansiella verksamhet. 

 
Genomsnittligt 

eget/operativt kapital 

 

Genomsnittligt kapital beräknas på 

utgående balans varje månad som ingår i 

den redovisade perioden, det vill säga tolv 

perioder för helår. Samtliga genomsnittliga 

kapitalmått beräknas på detta sätt. 

 

För att beräkna korrekt 

avkastning på eget och operativt 

kapital. 

 

Investeringar i 

anläggningstillgångar 

 

Summan av periodens investeringar i 

materiella och immateriella 

anläggningstillgångar. 

Storleken av de investeringar 

som görs för att bibehålla 

befintlig kapacitet samt för att 

expandera och växa. 

 
Justerat resultat 

 
Justerat resultat är ett resultat som är 

justerat för jämförelsestörande poster. 

 

Resultatet är justerat för 

jämförelsestörande poster. 

 
Jämförelsestörande poster 

 
Koncernens resultat kan påverkas av vissa 

poster av jämförelsestörande karaktär. 

Som jämförelsestörande poster definieras 

poster av engångskaraktär som inte har 

direkt samband med den planerade 

framtida verksamheten och som, i varje 

enskilt fall, ligger utanför 

beloppsintervallet +/- 30 MSEK. 

 

Redovisning av poster som är 

justerade på grund av specifika 

händelser som i annat fall stör 

jämförbarheten mellan olika 

perioder. Ger en bättre 

förståelse för den operativa 

verksamheten. 

 

Kapitalomsättningshastighet  

 
Nettoomsättning i förhållande till 

genomsnittligt operativt kapital. 

 

Visar effektiviteten av 

användningen av operativt 

kapital. 

 



 

Kassaflöde från löpande 

verksamhet 

 

Periodens resultat justerat för poster som 

inte är in- eller utbetalningar utan 

bokföringsmässiga kostnader, t.ex. 

avskrivningar och realisationsvinster och -

förluster. Justeringar görs även för betalda 

finansiella poster och inkomstskatt samt 

förändringar i varulager, rörelsefordringar 

och rörelseskulder. 

 

Kassaflödet från rörelsen som 

kan användas för investeringar 

och förvärv.  

Net debt enligt 

bankdefinition 

Net debt utgörs av räntebärande skulder 

minus förlagsandelar, med avdrag för 

likvida medel. 

  

För att beräkna nyckeltalet Net 

debt enligt bankdefinition/ 

EBITDA enligt bankdefinition.  

 

Net debt enligt 

bankdefinition/ EBITDA 

enligt bankdefinition 

 

Net debt enligt bankdefinition dividerat 

med EBITDA enligt bankdefinition. 

Indikerar hur snabbt företaget 

kan återbetala sina skulder 

(uttryckt i år). 

  
Nettolåneskuld  

 
Nettolåneskulden utgörs av räntebärande 

skulder, inklusive pensionsskuld och 

upplupna räntor, med avdrag för 

finansiella tillgångar. 

 

Används för att visa nettot av 

räntebärande tillgångar och 

räntebärande skulder. 

 

Nettoskuldsättningsgrad  

 
Nettolåneskuld i förhållande till eget 

kapital. 

 

Visar finansiell risk och 

används därför för att se 

skuldsättningsnivån. 

 
Operativt kapital  

 
Operativt kapital beräknas som icke 

räntebärande tillgångar minus icke 

räntebärande skulder. Skattefordringar och 

skatteskulder inräknas inte i det operativa 

kapitalets tillgångar och skulder. 

 

Visar hur mycket kapital som 

används i rörelsen.  

 

Räntetäckningsgrad  

 
Räntetäckningsgraden beräknas som 

resultat efter finansiella poster plus 

räntekostnader dividerat med 

räntekostnader. 

 

Visar förmågan att täcka 

räntekostnader. 

 

Rörelsemarginal  

 
Rörelsemarginalen beräknas som 

rörelseresultatet i procent av periodens 

nettoomsättning. 

 

Visar på lönsamheten i rörelsen. 

 

Rörelseresultat  

 
Rörelseresultatet utgörs av 

nettoomsättningen och övriga 

rörelseintäkter med avdrag för 

rörelsekostnader.   

 

Visar resultatet för den 

operativa verksamheten. 

 

Soliditet  

 

 

Eget kapital i procent av 

balansomslutningen. 

 

Visar hur stor del av 

tillgångarna som är finansierat 

av ägarna. 

 


