
Vad är nyckeltal?
Ett nyckeltal är erfarenhetstal som genereras från historiska data och som an-
vänds för att jämföra företaget med andra företag i branschen. Dessa relativa 
värden skapas genom att ett värde relateras till ett annat värde från företag-
ets redovisningssystem. Det finns ett antal fördefinierade nyckeltal, men du 
kan skapa vilka nyckeltal som helst för att utveckla ditt företag.

De mest förekommande nyckeltalen är,

‣ Kassalikviditet.

‣ Balanslikviditet.

‣ Soliditet.

‣ Avkastning på eget kapital.

Data
De ingångsvärden som behövs för att skapa dina ekonomiska nyckeltal tas 
från företagets resultat- och balansräkning. Dessa relativa tal används för att 
jämföra avdelningar, konkurrenter, andra företag, branscher och perioder.

Med hjälp av nyckeltal tar företaget fram viktig information och kan läsa 
mellan raderna vad som  egentligen står i företagets resultat- och balansräk-
ning.

Räkenskapsanalys 
Syftet med räkenskapsanalys är att bedöma hur väl företaget utnyttjar sina 
resurser. Ekonomisk information hämtas från företagets redovisningssystem. 
Nyckeltalen byggs upp av ekonomisk information från både balansräkning och 
resultaträkning. Nyckeltalen indikerar företagets starka och svaga sidor. 

Områden
Traditionella ekonomiska nyckeltal delas normalt upp på fem  områden oavsett 
om det handlar om intern eller extern analys. Dessa är nyckeltal inom,

‣ Tillväxt.

‣ Rörelsekapital.

‣ Finansiell balans.

‣ Arbets- och kapitaleffektivitet.

‣ Lönsamhet.

Kritik
Ekonomiska nyckeltal skapas genom  att använda värden från företagets 
resultat- och balansräkning. Det innebär att din nyckeltal genereras med hjälp 
av historiska data. 

Den information som  finns inbyggd i nyckeltalen kan indikera fel värden när 
du tolkar och analyserar dem. Det bästa är om du kan se nyckeltal över ett 
antal år, då får du en mer relevant bild.

De flesta nyckeltal är anpassade för tillverkande företag. Om du driver ett 
handels- eller ett tjänsteföretag är det andra variabler som  är viktigare, t ex 
försäljningsorganisation och personal.
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