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Teknikföretag sammanfattning 2017
Teknikföretag totalt
Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
688
171 908
819 087

Förändring
2017/2016
2,6%
12,3%

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

9,0%
10,7%
22,7%

0,4
0,9
0,4

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

7,4%
6,0%
6,5%

0,0
1,4
0,1

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

1,22
10,48
24

0,06
0,05
0,0

Förbättrad lönsamhet 2017
Under 2017 förbättrades kapitalavkastning och
vinstmarginaler för teknikföretag sammantaget
undantaget bruttovinstmarginalen som blev
oförändrad. En klart starkare internationell
efterfrågan innebar att nettoomsättningen
ökade i hög omfattning eller med 12,3 procent
jämfört med år 2016. Ökningen i den totala
kostnadsmassan begränsades till 11,3 procent
vilket stärkte rörelsemarginalen med hela 1,4
procentenheter som därmed nådde 6,0
procentenheter. Detta är klart högre än i
historiskt genomsnitt på 4,0 procent.
Ett stort bidrag till ökade vinstmarginaler och
högre avkastning kom från tillverkare av
investeringsvaror eller maskin- och
elmaskinsindustrin. Däremot försämrades
avkastningen samt brutto-och
nettovinstmarginaler i övriga delbranscher.
Avkastningen på sysselsatt kapital för
teknikindustri sammantaget uppgick till 10,8
procent eller en ökning med 0,9
procentenheter för identiska företag. Denna
nivå kan jämföras med det historiska
genomsnittet på 9,5 procent de senaste tjugo
åren

I elmaskinindustrin ökade såväl
vinstmarginaler som avkastning på sysselsatt
kapital. Nettoomsättningen ökade måttligt, men
kostnadskontroll bidrog till förbättringen.
Nettoomsättningen för maskinindustrin ökade i
mycket hög grad eller med hela 16,1 procent
som en följd av återhämtningen i global
investeringskonjunktur. Med återhållsamhet i
inköpskostnader samt lägre räntekostnader
kunde vinstmarginalerna stärkas. Samtidigt
ökade också kapitalomsättningen vilket bidrog
ytterligare till ökad avkastning.
Omsättningen för motorfordonsindustrin ökade
också kraftigt som följd av en relativt stark
internationell efterfrågan och nytt
modellprogram för en del fordonsslag.
Rörelsemarginalen förbättrades, men lägre
finansiella intäkter och ökade räntekostnader
försämrade brutto- och nettomarginalen och
därmed också avkastningen.
Marginaler och avkastningsmått förbättrades
för leverantörer till fordonsindustrin. Hög
försäljningstillväxt och begränsad ökning i
inköpskostnader bidrog till förbättrade
vinstmarginaler och avkastning.
Leverantörer inom maskinindustrin uppvisade
en ökad rörelsemarginal, men lägre finansiella
intäkter och ökade räntekostnader försämrade
kapitalavkastningen.
Leverantörer till bygg-, anläggning och
utvinningsindustri redovisade en mycket kraftig
ökning i nettoomsättning eller 23 procent.
Vinstmarginaler och avkastning ökade i mycket
hög omfattning. Leverantörer till
elektronindustrin visade däremot minskade
vinstmarginaler och minskad avkastning.
På grund av omklassificeringar har
nettoomsättning och anställda reducerats i SNI
26 eller tele-,elektronik- och
instrumentindustrin.

I metallvaruindustrin ökade rörelsemarginalen
till 8,1 procent, en ökning med 0,3
procentenheter. Däremot påverkades
avkastningen negativt genom minskade
finansiella intäkter och ökade räntekostnader.
Nettoomsättningen för elektronik- och
instrumentindustrin minskade. Med lägre
bruttomarginal och kapitalomsättningshastighet
minskade avkastningen på sysselsatt kapital.
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Teknikföretag efter bransch, leverantörer och
storleksgrupper
Analysen följer branschindelningen SNI 2007. SNI 30 och SNI 33 (eller övriga transportmedel samt
reparationsverkstäder) särredovisas ej. Definitioner och metod återfinns på sidan 14. Förändringstal i
hela rapporten gäller för identiska företag.
Avkastning på
sysselsatt kapital

Rörelsemarginal

Nettoomsättning

Förändring
2017/2016*

2017

Förändring
2017/2016*

Förändring
2017/2016*

14,2

-0,7

8,1

+0,3

+8,8

9,2

-1,8

4,9

-0,9

-5,5

20,3

+9,9

6,5

+0,6

+2,8

14,7

+2,1

10,0

+2,8

+16,1

7,8

-0,7

3,9

+1,0

+15,4

10,7%

+0,9

6,0%

+1,4

+12,3

19,5

+3,1

6,3

+0,3

+12,8

9,7

-3,5

3,8

+0,1

+8,4

2017

SNI 25 Metallvaruindustri
Handverktyg, redskap, metallkonstruktioner,
metallinredningar, metallkomponenter,
metallbearbetning som slipning, fräsning,
bockning, svarvning och ytbehandling m.m.

SNI 26 Tele-, elektronik-, och
instrumentindustri
Teleutrustning, elektroniska komponenter,
instrument för styrning, kontroll m.m. samt
medicinsk utrustning SNI 325

SNI 27 Elmaskinsindustri
Generatorer, transformatorer, elmotorer, elkabel,
fordonsel, batterier, belysning och
hushållsmaskiner m.m..

SNI 28 Maskinindustri
Maskiner för tillverkningsindustri,
anläggningsmaskiner, maskinkomponenter och
övriga maskiner till näringslivet m.m.

SNI 29 Motorfordonsindustri
Personbilar, lastbilar, bussar, släpfordon samt
särskilda komponenter m.m.

SNI 25-30,33 Teknikföretag totalt
Leverantörer
Varav till
Motorfordonsindustri
Elektro- och teleindustri
Maskinindustri
Byggindustri
Teknikföretag storleksgrupper
0-74 anställda
75-150 anställda
151-500 anställda
500- anställda

13,8

-0,1

6,5

+0,9

+7,3

24,3

+8,5

12,7

+5,4

+23,2

10,6

+1,4

4,8

+0,5

+4,3

12,1

-1,9

5,9

-0,2

+9,4

14,8

+0,3

7,6

+0,3

+11,4

10,1

+1,1

5,8

+1,7

+13,3
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Metallvaruindustri
SNI 25. Omfattar bland annat tillverkning av handverktyg, redskap, metallkonstruktioner, metallinredningar,
metallkomponenter, metallbearbetning såsom slipning, fräsning, bockning, svarvning och ytbehandling
Förändring
2017/2016

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
236
21 541
55 448

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

12,7%
14,2%
25,4%

-0,7
-0,7
-1,2

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

9,0%
8,1%
8,5%

-0,9
0,3
-0,9

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

1,41
6,90
37

0,05
0,2
0,0

0,6%
8,8%

Nettoomsättningen för metallvaruindustrin
ökade med relativt höga 8,8 procent för
identiska företag under 2017. Kostnaden för
inköpta varor och tjänster samt
arbetskraftskostnader ökade i marginellt lägre
omfattning. Branschens marginal förbättrades
därmed med 0,3 procentenheter för identiska
företag och nådde sammantaget 8,1 procent.
Avkastningen på eget- och sysselsatt kapital
minskade dessvärre som följd av minskade
finansiella intäkter samt ökade räntekostnader.
Kapitalomsättningshastigheten ökade
visserligen något, men kunde inte kompensera
för marginalförsämringen.

Tele-, elektronik- och instrumentindustri
SNI 26 samt del av SNI 325. Omfattar bland annat tillverkning av teleutrustning, elektroniska komponenter,
instrument för styrning, kontroll, medicinska instrument samt medicinsk utrustning SNI 325
Förändring
2017/2016

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
53
8 476
29 200

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

8,1%
9,2%
14,4%

-1,4
-1,8
-4,3

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

5,6%
4,9%
5,1%

-0,7
-0,9
-0,7

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

1,45
8,52
29

-0,06
0,05
0,0

-1,1%
-5,5%

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2017

Under 2017 minskade nettoomsättningen för
tele-, elektronik- och instrumentindustrin med
5,5 procent. Kostnaderna minskade inte i
samma omfattning och avkastning och
vinstmarginaler minskade i hög grad.
De finansiella intäkterna minskade samtidigt
som räntekostnaderna var i stort sett
oförändrade. Detta bidrog till lägre brutto-och
nettovinstmarginal.
Varulageromsättningen ökade något. Den
genomsnittliga kredittiden var oförändrad.
Trots detta minskade kapitalomsättningen som
följd av omfattande ökning i övriga
omsättningstillgångar samt
anläggningstillgångar.
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Elmaskiner och elapparater
SNI 27. Omfattar tillverkning av bland annat generatorer, transformatorer, elmotorer, elkabel, fordonsel, batterier,
belysning och hushållsmaskiner
Förändring
2017/2016

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
45
13 779
51 519

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

17,1%
20,3%
42,1%

8,8
9,9
23,2

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

13,6%
6,5%
13,4%

7,3
0,6
7,3

1,26
5,73
62

-0,6
0,2
0,0

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

-5,3%
2,8%

Nettoomsättningen ökade måttligt för tillverkare
av elmaskiner och elapparater jämfört med
övriga delbranscher under 2017. Sammantaget
var ökningen 2,8 procent.
Kostnaderna ökade i något mindre omfattning
än försäljningen vilket medförde att
rörelseresultatet ökade med 0,6
procentenheter och nådde 6,5 procent. Detta
är en dryg procentenhet högre än historiskt
genomsnitt.
Bruttovinstmarginalen ökade samtidigt i mycket
hög grad genom en omfattande ökning i
finansiella intäkter. Trots minskad
kapitalomsättningshastighet ökade ändå
avkastningen på sysselsatt kapital genom
marginalförbättringen. Även avkastningen på
eget kapital förbättrades då räntekostnader var
oförändrade
I förhållande till teknikföretag sammantaget är
lageromsättningshastigheten låg i denna
bransch. Under 2017 kunde den dock öka
något om än i ringa omfattning. Den
genomsnittliga kredittiden är också lång eller i
genomsnitt två månader, och visar inga
tendenser till av att minska.

Maskinindustri
SNI 28 Omfattar bland annat tillverkning av maskiner för tillverkningsindustri, anläggningsmaskiner,
maskinkomponenter, lyft och godshantering, maskiner för kyla och ventilation, kraftöverföring, motordrivna
handverktyg, pumpar, kompressorer, hydraulik, pneumatik m.m.-

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
201
43 873
194 129

Förändring
2017/2016
0,0%
16,1%

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

13,3%
14,7%
32,6%

1,8
2,1
5,5

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

11,5%
10,0%
10,1%

1,0
2,8
1,6

1,16
7,94
28

0,6
0,7
-1,0

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar
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Som följd av en omfattande återhämtning i
internationell efterfrågan på investeringsvaror
ökade nettoomsättningen för maskinindustrin
kraftigt under 2017, eller med 16,1 procent.
Denna ökning var välbehövlig efter tre år av
mycket begränsad försäljningstillväxt.
Kostnaderna kunde kontrolleras och ökade i
lägre omfattning än nettoomsättningen vilket
medförde ett starkt förbättrat rörelseresultat.
Rörelsemarginalen blev 10 procent och ökade
med 2,8 procentenheter för identiska företag.
Avkastningen på sysselsatt kapital ökade med
drygt 2 procentenheter som en följd av
förbättrade marginaler men även genom en
klart ökad kapitalomsättningshastighet.
Sammantaget uppgick avkastningen på
sysselsatt kapital till 14,7 procent inom
maskinindustrin.
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Motorfordonsindustri
SNI 29 Personbilar, lastbilar, bussar, släpfordon, påhängsvagnar m.m. .samt särskilda komponenter som motorer,
säkerhetsutrustning, 4WD och mekaniska delar

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
69
57 235
411 728

Förändring
2017/2016
9,2%
15,4%

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

5,9%
7,8%
15,3%

-1,4
-0,7
-6,5

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

4,6%
3,9%
3,9%

-1,5
1,0
-1,5

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

1,28
20,70
9

0,1
0,2
0,0

En stark global och inhemsk efterfrågan på
motorfordon samt nya fordonsmodeller bidrog
till att nettoomsättningen ökade i hög
omfattning eller med 15,4 procent för identiska
företag under 2017.
Kostnaderna för inköpta varor och tjänster
samt övriga rörelsekostnader begränsades och
rörelsemarginalen förbättrades relativt
omfattande. Rörelsemarginalen uppgick till 3,9
procent vilket var en förbättring med en
procentenhet.
Övriga vinstmarginaler försämrades dock
under 2017. De främsta anledningarna var en
halvering av finansiella intäkter samtidigt som
finansiella kostnader inkl. räntekostnader
ökade. Kapitalomsättningen ökade men kunde
inte kompensera för minskade marginaler.
Avkastningen på sysselsatt kapital minskade
därmed något
Sammantaget blev nyckeltalen något högre än
historiskt genomsnitt trots lägre avkastning och
lägre brutto- och nettomarginal.
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Leverantörer sammantaget
Avkastning och vinstmarginaler ökade i hög
omfattning för leverantörer till fordon- och
byggindustrin. Nettoomsättning för båda dessa
grupper ökade med tvåsiffriga tal och
kostnadsökningen var under kontroll.

Leverantörer till maskinindustrin och elektroteleindustrin redovisade en ökning av
rörelsemarginalen men samtidigt en lägre
avkastning som följd av lägre finansiella
intäkter och ökade räntekostnader.

Leverantörer till motorfordonsindustri
Förändring
2017/2016

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
151
25 847
92 207

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

14,5%
19,5%
37,3%

2,4
3,1
5,5

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

7,1%
6,3%
6,4%

0,9
0,3
0,7

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

2,06
13,70
31

0,11
1,4
0,0

4,5%
12,8%

Nettoomsättningen för leverantörer till
fordonsindustrin ökade med höga 12,8 procent
för identiska företag jämfört med 2016.
Kostnaderna minskade i något lägre
omfattning samtidigt som avskrivningar

minskade. Detta bidrog till att förbättra
rörelsemarginalen som ökade från 6,0 procent
till 6,3 procent.
Finansiella intäkter ökade i hög omfattning.
Räntekostnader ökade också, men inte i
samma takt som finansiella intäkter. Således
förbättrades både brutto- och
nettovinstmarginal samt avkastning.
Den trendmässiga förbättringen i
kapitalomsättningshastighet fortsatte.
Lageromsättningen steg till den högsta nivån
som vi någonsin uppmätt. Över en längre
period är det bara leverantörer till bilindustrin
av alla leverantörer och delbranscher i
teknikindustri som trendmässigt ökat sin
lageromsättning.
Samtliga lönsamhetsmått och vinstmarginaler
hamnade på nivåer klart över det historiska
genomsnittet.

Leverantörer till elektro- och teleindustri
Förändring
2017/2016

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
71
8 686
24 852

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

8,3%
9,7%
15,4%

-3,2
-3,5
-7,2

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

4,6%
3,8%
4,1%

-2,0
0,1
-2,0

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

1,79
7,59
53

0,04
-0,3
0,0

1,8%
8,4%

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2017

Nettoomsättningen för leverantörer till
tele/elektroindustrin ökade i relativt hög
omfattning eller med 8,4 procent under 2017.
Kostnaderna höll jämna steg med
nettoomsättning, men minskade avskrivningar
medförde ett ökat rörelseresultat och en ringa
ökning på 0,1 procentenheter för
rörelsemarginalen.
En omfattande minskning i finansiella intäkter
bidrog till att minska bruttomarginalen.
Samtidigt ökade räntekostnaderna något och
nettomarginalen minskade.
Kapitalomsättningshastigheten ökade. Trots
detta minskade avkastning på sysselsatt
kapital relativt omfattande som följd av bidraget
från den försämrade bruttovinstmarginalen.
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Leverantörer till maskinindustri
Förändring
2017/2016

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
154
17 406
45 792

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

11,7%
13,8%
23,5%

-0,7
-0,1
-0,9

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

7,2%
6,5%
6,7%

-0,6
0,9
-0,5

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

1,63
7,60
39

0,03
0,2
1,0

1,2%
7,3%

Nettoomsättningen ökade med 7,3 procent
under 2017 för leverantörer till maskinindustri.
Även här ökade kostnaderna i samma takt,
men minskade avskrivningar medförde att
rörelseresultat och rörelsemarginal ökade.
De finansiella intäkterna minskade samtidigt
som finansiella kostnader och räntekostnader
ökade något. Detta medförde att både
bruttovinst- och nettovinstmarginalen
försämrades. Avkastningen på både totalt,
sysselsatt och eget kapital försämrades
därmed något.

Leverantörer till byggindustri
Förändring
2017/2016

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
96
22 045
93 923

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

21,3%
24,3%
55,7%

8,1
8,5
17,3

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

13,2%
12,7%
13,0%

5,5
5,4
5,7

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

1,61
12,57
24

-0,09
1,5
-1,0

-3,2%
23,2%

En klart ökad efterfrågan på byggutrustning
och kapitalvaror för bygg- och
anläggningsindustri medförde en kraftig ökning

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2017

i nettoomsättning på hela 23,2 procent 2017.
Kostnaden för inköpta varor och tjänster samt
övriga kostnader kunde inskränkas till en
ökning på drygt 20 procent och
rörelseresultatet förbättrades följaktligen
kraftigt. Rörelsemarginalen ökade med hela
5,4 procentenheter och nådde 12,7 procent.
Samtidigt minskade finansiella intäkter i liten
omfattning med minskningen i räntekostnader
var omfattande. Brutto-och
nettovinstmarginalen ökade därför även de i
hög grad. Kapitalomsättningen minskade
däremot genom en omfattande ökning i
omsättningstillgångar. Detta till trots ökade
ändå kapitalavkastningen kraftigt genom de
förbättrade vinstmarginalerna.
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Företag i storleksgrupper
REPRESENTATION I ANALYSEN
Omsättning
2017

Stora företag
(> 500 anställda)

NYCKELTAL I SAMMANDRAG
Antal företag
2016

Mdr
Andel Antal Andel
622,7
76%
43
6%

Stora företag
(> 500 anställda)

Avkastning på
Rörelsesysselsatt
marginal
kapital
2017 17/162* 2017 17/16*
10,1 % +1,1 5,8 % +1,7

Medelstora företag
(151-500 anställda)

105,6

13%

127

19%

Medelstora företag
(151-500 anställda)

14,8 %

+0,3

7,6%

+0,3

Mindre företag
(75–150 anställda)

48,6

6%

173

25%

Mindre företag
(75-150 anställda)

12,1 %

-1,9

5,9 %

-0,2

Små företag
(< 75 anställda)

42,2

5%

345

50%

Små företag
(< 75 anställda)

10,6 %

+1,4

4,8 %

+0,5

819,1

100%

688

100%

Totalt

Medelstora företag

Stora företag

(151-500 anställda)

(fler än 500 anställda)
Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
43
107 547
622 737

Förändring
2017/2016
3,3%
13,3%

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
127
31 567
105 566

Förändring
2017/2016
2,4%
11,4%

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

8,4%
10,1%
22,9%

0,5
1,1
0,2

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

13,0%
14,8%
27,2%

0,4
0,3
1,1

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

7,4%
5,8%
6,4%

0,0
1,7
0,1

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

8,4%
7,6%
7,9%

0,0
0,3
0,1

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

1,14
11,83
19

0,06
0,6
0,0

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

1,55
8,32
34

0,05
0,5
0,0

Nettoomsättningen ökade med 13,3 procent
under 2017. Vinstmarginalerna förbättrades
som följd av att kostnaderna ökade i lägre
omfattning. Därutöver minskade också
avskrivningarna. Trots minskade finansiella
intäkter och marginellt ökade räntekostnader
ökade ändå brutto och nettovinstmarginalen
som följd av den relativt kraftiga ökningen i
rörelseresultatet. Avkastningen ökade
genomgående för samtliga mått. Bidrog till
detta gjorde även en ökad kapitalomsättningshastighet.
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Även teknikföretag med 151–500 anställda
ökade nettoomsättningen relativt kraftigt eller
med 11,4 procent under 2017.
Rörelsemarginalen förbättrades även här då
kostnadsökningen var något lägre än
försäljningsökningen. Rörelsemarginalen
ökade med 0,3 procentenheter till 7,6 procent.
Finansiella intäkter och kostnader förändrades
i ganska liten omfattning. Brutto- samt
nettovinstmarginalerna blev därmed närmast
oförändrade. Avkastningsmåtten visade
följaktligen små förändringar jämfört med 2016
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Mindre företag

Små företag

(75–150 anställda)

(<75 anställda)

Förändring
2017/2016

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
345
14 945
42 211

-1,6
-1,9
-2,9

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

8,9%
10,6%
14,6%

1,7
1,4
4,1

6,6%
5,9%
6,0%

-1,3
-0,2
-1,2

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal

5,6%
4,8%
5,0%

1,0
0,5
1,1

1,59
7,25
43

0,06
0,3
-1,7

Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

1,60
6,88
48

0,3
0,2
1,0

Förändring
2017/2016

Företag
Anställda
Nettoomsättning Mkr

Nivå
2017
173
17 849
48 574

Avkastningsmått
Totalt kapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital e skatt

10,5%
12,1%
18,2%

Vinstmarginaler
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Nettovinstmarginal
Kapitalomsättningshastighet
Varulageromsättningshastighet ggr.
Lämnad kredittid dagar

1,6%
9,4%

Nettoomsättningen ökade även för företag med
75–150 anställda under 2017 eller med 9,4
procent. Kostnaderna ökade dessvärre i högre
omfattning än försäljningen vilken medförde ett
försämrat rörelseresultat. Rörelsemarginalen
minskade med 0,2 procentenheter till 5,9
procent.
Bruttovinstmarginalen försämrades genom
minskade finansiella intäkter. Trots lägre
räntekostnader minskade nettomarginalen då
minskningen i finansiella intäkter var
omfattande. Följaktligen minskade samtliga
avkastningsmått. Inte heller en förbättrad
kapitalomsättningshastighet kunde bidra till
ökad avkastning.
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-0,8%
4,3%

De minsta företagen, eller färre än 75
anställda, visade en måttlig ökning i
nettoomsättning 2017. Den ökade med
begränsade 4,3 procent. Rörelsemarginalen
ökade med 0,5 procentenheter till 4,6 procent
som följd av måttlig ökning i totalkostnader och
lägre avskrivningar. Ökade finansiella intäkter
och minskade räntekostnader bidrog till att
förbättra brutto- och nettomarginalen och
därmed också avkastningen.
Även kapitalomsättningen ökade och bidrog till
högre kapitalavkastning.
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Analysens omfattning
Lönsamhetsanalysen 2017 omfattar 688 företag. Av dessa var 678 identiska i den bemärkelsen att de
deltog även 2016 utan allt för stor omstrukturering av verksamheten. En del företag har antingen gått i
konkurs, omstrukturerats, sålts, förvärvats, bortfallit ur analysen av andra skäl samtidigt som en del
företag har tillkommit. Företagen som tillfrågats i undersökningen är medlemmar i Teknikföretagen.
Förändringstal gäller i hela rapporten gäller för identiska företag.
Vidare koncentreras analysen till företagens svenska verksamhet. Dotterbolag i utlandet bortfaller,
medan utländska koncerners dotterföretag i Sverige ingår i materialet. Genom att inte analysera
koncerner som helheter, utan på företagsnivå är ambitionen att så långt som möjligt begränsa
materialet till teknikföretags anläggningar i Sverige.

Metodbeskrivning
Teknikföretagens lönsamhetsanalys bygger på företagens årsredovisningar. Dessutom inhämtas
kompletterande information via en enkät som sänds ut i samband med företagens bokslut. Inga
justeringar av balansräkningen genomförs förutom att alla avkastningsmått beräknas med hjälp av ett
genomsnitt av ingående och utgående balans.

Definitioner nyckeltal
Definition av nyckeltal

(Balansräkningens poster räknas som ett genomsnitt av IB och UB)

Avkastning på total kapital

Resultat före räntekostnader / Totalt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital

(Resultat efter avsk. + Finansiella intäkter) / (Totalt kapital – ej räntebärande skulder )

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansnetto / Justerat eget kapital

Avkastning på eget kapital efter skatt

(Resultat efter finansnetto - faktisk skatt) / Justerat eget kapital

Bruttomarginal

Resultat före räntekostnader / Omsättning

Kapitalomsättningshastighet

Omsättning / Totalt kapital

Kapitalomsättningshastighet

Omsättning / (Totalt kapital - Ej räntebärande skulder)

på sysselsatt kapital
Nettomarginal

Resultat efter finansnetto / Omsättning

Rörelsemarginal

Resultat efter avskrivningar / Omsättning

Bidrag finansnetto

Nettomarginal – Rörelsemarginal

Lageromsättningshastighet

Omsättning / Varulager

Skuldsättningsgrad

Skulder / Justerat eget kapital

Soliditet

Justerat eget kapital / Totalt kapital

Genomsnittlig skuldränta

Räntekostnader / Skulder

Räntemarginal

Avkastning på totalt kapital - Genomsnittlig skuldränta

Genomsnittlig kredittid

(Kundfordringar * 360) / Omsättning

Omsättning per anställd

Omsättning / Antalet anställda

Förädlingsvärde

Resultat före avskrivningar + totala arbetskraftskostnader

Förädlingsvärde alternativt

Omsättning - samtliga kostnader exkl. totala arbetskraftskostnader

Förädlingsvärde per anställd
Förädlingsgrad

Förädlingsvärde / Antal anställda
Förädlingsvärde / Omsättning
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