
Lönsamhet och  
ekonomiska nyckeltal 
för teknikföretag 2011



2

Innehåll

Teknikföretag sammanfattning .............................................4

Teknikföretagens huvudbranscher .......................................6

Metallvaruindustri .....................................................................7

Tele-, elektronik-, data- och instrumentindustri ...............9

Elmaskiner och elapparater ...................................................11

Maskinindustri ............................................................................13

Motorfordonsindustri ...............................................................15

Leverantörer sammantaget ....................................................17

Leverantörer till bilindustri .............................................................18

Leverantörer till elektro- och teleindustri ......................................19

Leverantörer till maskinindustri .....................................................20

Leverantörer till byggindustri .........................................................21

Företag i storleksgrupper ........................................................22

Stora företag ...................................................................................23

Medelstora företag .........................................................................23

Mindre företag ................................................................................24

Små företag ....................................................................................24

Analysens omfattning ..............................................................25

Metodbeskrivning ......................................................................25

Begreppsförklaringar och definitioner ................................26



3

Förord
År 2011 försämrades såväl vinstmarginalerna som lönsamheten för teknikindustrins 
verksamheter i Sverige. Vinstmarginalerna föll kraftigt, eller med två procentenheter 
till låga 4,4 procent för de undersökta företagen. Effekten av konkurser och annan 
avveckling av företag framgår av att rörelsemarginalen år 2010 var 5,8 procent för de 
då i Sverige verksamma företagen. Siffran ska jämföras med 6,4 procent i rörelse
marginal 2010 för nu kvarvarande företag. Underleverantörer och små företag för
bättrade däremot sammantaget sina resultat. Skillnaderna är stora i olika branscher 
och bland olika storleksgrupper och leverantörer. De har också ökat, exempelvis 
minskade metallvaruindustrins rörelsemarginaler till nära noll samtidigt som tillver
kare av elmaskiner och elapparater ökade marginalerna till drygt 10 procent. 

Lönsamheten, mätt som avkastning på sysselsatt kapital, sjönk till 9,8 procent 2011, 
vilket är endast två tredjedelar av den nivå som gällde före raset 2008/09. 

De försämrade resultaten för verksamheterna i Sverige har skett trots en god för
säljningsökning (+13,3 procent) och med en positiv utveckling av antalet anställda 
(+ 4,6 procent). Marginalerna minskade som en följd av att rörelsekostnaderna steg 
med 16 procent, dvs betydligt mer än försäljningen. Räntor och andra finansiella 
kostnader ökade därtill runt 40 procent eller nära nog dubbelt så snabbt som de 
finansiella intäkterna. Företagens egna insatser, mätt som förädlingsgrad, sjönk från 
25,4 procent 2010 till 22,8 procent 2011. Kostnaderna för den egna arbetskraften 
ökade från 65,5 procent 2010 till hela 68,9 procent av förädlingsvärdet – den högsta 
andelen sedan år 2003.

Resultaten 2011 baseras på den sammanställning som Teknikföretagen gjort för 742 
teknikföretag med sammanlagt över 200 000 anställda i Sverige. Undersökningen 
innefattar enbart företagens anläggningar och olika verksamheter i Sverige. 
Särskilt stora svenska teknikföretag har en mycket omfattande och växande verk
samhet i andra länder. Dessa idag mycket betydande verksamheter ingår inte och 
ska heller inte ingå i en analys av företagens verksamhet i Sverige. De 35 största 
teknikkoncernerna har 130 000 av sina totalt drygt 860 000 anställda i Sverige. Hela 
85 procent av koncernernas anställda arbetar i andra länder än i Sverige.
Många blandar ihop denna omfattande utlandsverksamhet med verksamheten i 
Sverige. Sålunda presenterade fackförbundet Unionen under 2011 en ”bolagsindika
tor” som helt felaktigt indikerade att lönsamheten och vinstmarginalerna för teknik
industrin i Sverige fortsatt att förbättras år 2011. 

Teknikföretagens lönsamhetsrapport för 2011 visar att så inte blev fallet för de 
svenska verksamheterna. Rapporten har tagits fram av ekonomerna Bengt Lindqvist 
och Robert Tenselius på Teknikföretagen.

Stockholm i september 2012
Anders Rune



*  Förändringar av omsättning och anställda redovisas i procent samtidigt som övriga föränd-
ringar redovisas i procentenheter. Samtliga förändringar avser identiska företag. 4

Försämrad lönsamhet 2011
Vinstmarginaler och kapitalavkastning för teknikföretag sammantaget försämra
des under 2011. Det fanns dock skillnader mellan delbranscher, storleksgrupper av 
företag samt leverantörer. Tillverkare av maskiner förbättrade lönsamheten medan 
metallvaror och motorfordon visade en klar försämring. 

Positivt var att de minsta företagen eller de med upp till 75 anställda förbättrade 
sammantaget sin lönsamhet och vinstmarginaler medan det motsatta gäller för öv
riga storleksgrupper. Därutöver redovisade också underleverantörer sammantaget 
en förbättring jämfört med 2010.

Maskinleverantörer och leverantörer till byggsektorn bidrog i hög grad till att leve
rantörer sammantaget förbättrade sin lönsamhet 2011.

Nettoomsättningen för teknikföretag ökade med 13,3 procent under 2011. Däremot 
ökade de totala kostnaderna med drygt 16 procent vilket medförde att rörelse
vinsten efter avskrivningar minskade med 10 Mdr till 37 Mdr. Rörelsemarginalen 
minskade följaktligen och blev 4,4 procent. 

Kapitalomsättningshastigheten ökade förvisso, men med lägre vinstmarginaler 
försämrades avkastningen på både totalt och sysselsatt kapital. Avkastningen på 
sysselsatt kapital uppgick till 9,8 procent. 

Försäljningen ökade med måttliga 4,3 procent i metallvaruindustri under 2011 
medan kostnaderna ökade mer än dubbelt så mycket. Rörelseresultatet i hög grad 
och rörelsemarginalen blev låga 0,3 procent. Med försämrade vinstmarginaler 
minskade avkastningen på sysselsatt kapital, trots förbättrad kapitalomsättning.

Teknikföretag sammanfattning 2011

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 742 Vinstmarginaler

Anställda 206 147 +4,6%
Bruttovinst
marginal 7,0% 1,8

Nettoomsätt
ning Mkr 838 146 +13,3% Rörelsemarginal 4,4% 2,0

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 5,8% 2,0

Totalt kapital 8,7% 1,3 Kapital
omsättning 1,24 0,1

Sysselsatt 
kapital 9,8% 1,3 Varulager

omsättning ggr. 9,2 0,2

Eget kapital 
e skatt 15,5% 5,8 Lämnad  

kredittid dagar 28 2,0
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Såväl avkastning som vinstmarginaler i tele- och elektronikindustri försämrades 
under 2011 efter en tillfällig förbättring året innan. Den samlade kostnadsmassan 
ökade mer än dubbelt så mycket som försäljningen. Kapitalomsättningen ökade 
marginellt. 

I elmaskinsindustrin förbättrades lönsamhet och vinstmarginaler under 2011. To
talt uppgick rörelsemarginalen till 10,6 procent, en ökning med 4,9 procentenheter 
jämfört med 2010. Avkastningen på sysselsatt och totalt kapital förbättrades också 
som en följd av förbättrad kapitalomsättning.

Den internationella efterfrågan på investeringsvaror var hög under 2011. Detta 
bidrog till att såväl vinstmarginaler som avkastning för maskinindustri förbättrades 
för andra året i rad. 

Omsättningen för motorfordonsindustrin ökade med drygt 21 procent under 2011. 
Dessvärre ökade kostnaderna i betydligt högre grad och rörelsemarginalen mins
kade till låga 0,4 procent.

Trots en mycket hög försäljningsökning för leverantörer till bilindustrin minskade 
rörelsemarginalen, om än i ringa omfattning. Med en relativt stor ökning i finan
siella intäkter samtidigt som räntekostnader ökade måttligt kunde avkastningen 
ökat något. 

Leverantörer till elektro och teleindustri såg sina marginaler minska under 2011. 
Leverantörer till maskinindustrin hade, precis som sluttillverkare, en klart förbätt
rad lönsamhet och högre vinstmarginaler. 
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Avkastning sysselsatt kapital samt rörelsemarginal 
Teknikföretag i Sverige 2006 - 2011

Avkastning sysselsatt kapital

Rörelsemarginal

Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning.
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter avskrivnintgar + finansiella intäkter / Totalt kapital minus ej räntebärande skulder
Källa: Teknikföretagen

Procentenheter

Avkastning sysselsatt kapital samt rörelsemarginal teknikföretag i Sverige 
2006 – 2011



*  Förändringar av omsättning och anställda redovisas i procent samtidigt som övriga föränd-
ringar redovisas i procentenheter. Samtliga förändringar avser identiska företag. 6

Räntabilitet på  
sysselsatt kapital Rörelsemarginal Nettomsättning

2011
Förändring 

2011/2010* 2011
Förändring 

2011/2010*
Förändring 

2011/2010*

SNI 25 Metallvaruindusti
Handverktyg, redskap, metallkon
struktioner, metallinredningar, me
tallkomponenter, metallbearbetning 
såsom slipning, fräsning, bockning, 
svarvning och ytbehandling.

5,7% 4,8 0,3% 4,2 +4,3%

SNI 26 Tele, elektronik, och 
instrumentindustri. Teleutrustning, 
elektroniska komponenter, instru
ment för styrning, kontroll samt 
medicinska instrument SNI 325

8,9% 7,5 5,5% 5,2 +5,2%

SNI 27 Elmaskinsindustri
Generatorer, transformatorer, elmo
torer, elkabel, fordonsel, batterier, 
belysning och hushållsmaskiner.

18,7% +8,5 10,6% +4,9 +11,7%

SNI 28 Maskinindustri
Maskiner till andra industrier, an
läggningsmaskiner, maskinkompo
nenter och övriga industrimaskiner.

17,5% +4,0 9,3% +1,0 +17,2%

SNI 29 Motorfordonsindustri
Personbilar, lastbilar, bussar samt 
särskilda komponenter

6,1% 1,8 0,5% 2,9 +21,5%

SNI 2530,33 Teknikföretag totalt 9,8% 1,3 4,4% 2,0 +13,2%

Leverantörer totalt 17,1% +2,4 7,3% +0,1 +18,3%

Varav till

Bilindustri 15,2% +2,4 4,9% 0,3 +23,0%

Elektro och teleindustri 7,6% 4,1 3,8% 0,2 +5,8%

Maskinindustri 20,1% +4,5 8,6% +0,9 +18,7%

Byggindustri 19,7% +3,4 9,7% +0,1 +17,5%

Teknikföretag storleksgrupper

0–74 anställda 14,2% +3,6 7,1% +1,6 +11,7%

75–150 anställda 10,3% +0,3 4,1% 0,1 +8,9%

151–500 anställda 15,7% 1,2 8,0% 1,0 +6,0%

500–anställda 8,9% 1,7 3,7% 2,5 +14,8%

Teknikföretag efter bransch, leverantörer  
och storleksgrupper
Analysen följer branschindelningen SNI 2007. SNI 30 och SNI 33 (eller övriga transportmedel samt repara
tionsverkstäder) särredovisas ej. I bilagan återfinns tabeller med historiska siffror för delbranscher enligt nya 
SNI 2007 samt för leverantörsgrupper och storleksgrupper av företag som är fullt jämförbara över tid och inom 
branscher. Definitioner och metod återfinns på sid 25 och 26.



*  Förändringar av omsättning och anställda redovisas i procent samtidigt som övriga föränd-
ringar redovisas i procentenheter. Samtliga förändringar avser identiska företag. 7

Metallvaruindustri
SNI 25. Omfattar bland annat tillverkning av handverktyg, redskap, metallkonstruktioner, metal
linredningar, metallkomponenter, metallbearbetning såsom slipning, fräsning, bockning, svarvning 
och ytbehandling.

Nettoomsättningen för metallvaruindustrin ökade med måttliga 4,3 procent 
under 2011 vilket var en inbromsning jämfört med höga 21 procent under 2010. 
Kostnaden för inköpta varor och tjänster ökade mer än dubbelt så mycket som 
försäljningen och pressade samtliga vinstmarginaler kraftigt. Därutöver ökade 
lönebikostnader i hög omfattning och bidrog till sämre vinstmarginaler.
Branschens rörelsemarginal minskade med hela 4,2 procentenheter för identiska 
företag och nådde sammantaget 0,3 procentenheter vilket är klart under bran
schens långsiktiga genomsnitt på 6,8 procent. 
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Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal 
Metallvaruindustri 2006 - 2011

Procentenheter

Avkastning sysselsatt kapital

Rörelsemarginal

Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning. 
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter avskrivnintgar + finansiella intäkter / Totalt kapital minus ej räntebärande skulder
Källa: Teknikföretagen

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 236 Vinstmarginaler

Anställda 29 945 +5,0%
Bruttovinst
marginal 5,4% 5,2

Nettoomsätt
ning Mkr 77 452 +4,3% Rörelsemarginal 0,3% 4,2

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 2,6% 5,6

Totalt kapital 5,3% 4,6 Kapital
omsättning 0,97 +0,04

Sysselsatt 
kapital 5,7% 4,8 Varulager

omsättning ggr. 6,5 1,6

Eget kapital 
e skatt 7,0% 11,3 Lämnad  

kredittid dagar 29 +0,0

Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal  
Metallvaruindustri 2006 – 2011
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Avkastningen på såväl sysselsatt som eget kapital efter skatt minskade. Här bi
drog även lägre finansiella intäkter och högre räntekostnader till försämringen. 
Lönsamheten för metallvaruindustrin var den lägst uppmätta under de senaste 
25 åren.
 
Positivt var att kapitalomsättningshastigheten ökade något som en följd av lägre 
omsättningstillgångar. 

Det ska understrykas att det dåliga utfallet under 2011 påverkas i hög grad av 
stora företag. Företag med färre än 500 anställda hade en marginell förbättring i 
såväl avkastning som vinstmarginaler.
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*  Förändringar av omsättning och anställda redovisas i procent samtidigt som övriga föränd

ringar redovisas i procentenheter. Samtliga förändringar avser identiska företag.

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

Såväl avkastning som vinstmarginaler i tele och elektronikindustri försämrades 
under 2011 efter en tillfällig förbättring under 2010.
Försäljningen ökade måttligt under 2011 jämfört med andra branscher eller med 
5,2 procent i värde. Det var andra året i rad som försäljningen ökade i mindre 
omfattning än för teknikföretag sammantaget.

Rörelseresultatet nära nog halverades under 2011 som ett resultat av en bety
dande ökning i den totala kostnadsmassan. Såväl arbetskraftskostnader, särskilt 
lönebikostnader, som kostnader för inköpta varor och tjänster ökade med över 
tio procent vardera. Rörelsemarginalen blev 5,5 procent vilket var en nedgång 
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Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal 
Tele-, elektronik- och instrumentindustri 2006 - 2011

Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning. 
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter avskrivnintgar + finansiella intäkter / Totalt kapital minus ej räntebärande skulder
Källa: teknikföretagen

Avkastning sysselsatt kapital

Procentenheter

Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning. 
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter avskrivnintgar + finansiella intäkter / Totalt kapital minus ej räntebärande skulder
Källa: teknikföretagen

Avkastning sysselsatt kapital

Rörelsemarginal

Procentenheter

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 62 Vinstmarginaler

Anställda 32 232 +1,1%
Bruttovinst
marginal 6,5% 5,8

Nettoomsätt
ning Mkr 166 473 +5,2% Rörelsemarginal 5,5% 5,2

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 5,6% 5,7

Totalt kapital 7,9% 7,0 Kapital
omsättning 1,22 +0,01

Sysselsatt 
kapital 8,9% 7,5 Varulager

omsättning ggr. 10,2 0,9

Eget kapital 
e skatt 7,9% 11,2 Lämnad  

kredittid dagar 43 3,0

Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal Tele, elektronik och 
instrumentindustri 2006 – 2011
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med hela 5,2 procentenheter för identiska företag. 

Kapitalomsättningen ökade i ringa omfattning bl.a. som en följd av något kor
tare kredittider.

Inom denna bransch ska det påpekas att instrumentindustrin visar en lönsam
het och vinstmarginaler som är högre än för branschen totalt. Men även instru
mentindustrin visar en försämring jämfört med 2010.



*  Förändringar av omsättning och anställda redovisas i procent samtidigt som övriga föränd-
ringar redovisas i procentenheter. Samtliga förändringar avser identiska företag. 11

Elmaskiner och elapparater
SNI 27. Omfattar tillverkning av bland annat generatorer, transformatorer, elmotorer, elkabel, 
fordonsel, batterier, belysning och hushållsmaskiner.

Efter två år av försämrad lönsamhet redovisade tillverkare av elmaskiner och 
elapparater en förbättring under 2011. Försäljningen ökade i relativt hög omfatt
ning eller med knappt 12 procent efter en måttlig ökning på knappt 2 procenten
heter under 2010. 

Kostnaderna ökade i begränsad omfattning, och tillräckligt lite för att rörelsere
sultatet skulle fördubblas till 5,1 Mdr SEK för identiska företag. Rörelsemargina
len uppgick till 10,6 procent. 
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Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal 
Elmaskiner och elapparater 2006 - 2011

Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning. 
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter avskrivnintgar + finansiella intäkter / Totalt kapital minus ej räntebärande skulder
Källa: Teknikföretagen

Procentenheter

Avkastning sysselsatt kapital

Rörelsemarginal

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 51 Vinstmarginaler

Anställda 15 395 +0,7%
Bruttovinst
marginal 11,2% +5,0

Nettoomsätt
ning Mkr 48 565 +11,7% Rörelsemarginal 10,6% +4,9

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 10,9% +4,9

Totalt kapital 15,9% +7,4 Kapital
omsättning 1,43 +0,30

Sysselsatt 
kapital 18,7% +8,5 Varulager

omsättning ggr. 5,5 +0,0

Eget kapital 
e skatt 30,6% +13,9 Lämnad  

kredittid dagar 56 3,0

Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal Elmaskiner  
och elapparater 2006 – 2011
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Avkastningen på sysselsatt och totalt kapital ökade som en följd av förbättrad 
bruttovinstmarginal och högre kapitalomsättningshastighet.

I förhållande till teknikföretag sammantaget är lageromsättningshastigheten 
låg i denna bransch, men den kunde hållas oförändrad på 5,5 ggr jämfört med 
året innan. Likaså är den genomsnittliga kredittiden längre än för teknik företag 
totalt. Under 2011 minskade den dock något eller till i genomsnitt 56 dagar.



*  Förändringar av omsättning och anställda redovisas i procent samtidigt som övriga föränd-
ringar redovisas i procentenheter. Samtliga förändringar avser identiska företag. 13

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

En relativt hög internationell efterfrågan på investeringsvaror medförde att 
maskinindustrins försäljning kunde öka i ungefär samma höga omfattning 
som året innan, eller med drygt 17 procent 2011. 

Kostnaderna ökade i lägre omfattning än försäljningen, vilket bidrog till en 
ökad rörelsevinst. Rörelsemarginalen förbättrades med en procentenhet till 
9,3 procent. 
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Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal 
Maskinindustri 2006 - 2011

Avkastning sysselsatt kapital

Rörelsemarginal

Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning. 
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter avskrivnintgar + finansiella intäkter / Totalt kapital minus ej räntebärande skulder
Källa: Teknikföretagen

Procentenheter

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 238 Vinstmarginaler

Anställda 52 859 +2,6%
Bruttovinst
marginal 11,0% +1,2

Nettoomsätt
ning Mkr 195 744 +17,2% Rörelsemarginal 9,3% +1,0

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 9,5% +0,5

Totalt kapital 15,4% +3,2 Kapital
omsättning 1,40 +0,15

Sysselsatt 
kapital 17,5% +4,0 Varulager

omsättning ggr. 7,5 +0,3

Eget kapital 
e skatt 36,0% +6,0 Lämnad  

kredittid dagar 28 3,0

Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal Maskinindustri 
2006 – 2011



14

Avkastningen på sysselsatt kapital ökade med fyra procentenheter som en följd 
av bättre marginaler men också av en ökad kapitalomsättningshastighet. Kredit
tiderna förkortades och lageromsättningen ökade. Avkastningen på sysselsatt 
kapital uppgick till 17,5 procentenheter. 

Positivt var också att samtliga delbranscher inom maskinindustrin förbättrade 
såväl vinstmarginaler som avkastning, om än i varierande grad.



*  Förändringar av omsättning och anställda redovisas i procent samtidigt som övriga föränd-
ringar redovisas i procentenheter. Samtliga förändringar avser identiska företag. 15

Motorfordonsindustri
SNI 29 Personbilar, lastbilar, bussar samt särskilda komponenter som säkerhetsutrustning, 4WD, 
mekaniska delar.

Omsättningen för motorfordonsindustri ökade med över 20 procent under såväl 
2011 och 2010. Trots denna uppgång är omsättningen inte tillbaka på de nivåer 
som noterades under 2006–2008. Branschen påverkades därutöver negativt av 
omstruktureringar under 2011.

Begränsade kostnadsökningar som under 2010 bidrog positivt ökade i stället kraf
tigt under 2011, eller med 26 procent.
Detta slog hårt mot rörelsevinsten som minskade ned till drygt 1 Mdr från knappt 
8 Mdr år 2010. Rörelsemarginalen blev därmed mycket begränsade 0,5 procent.
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Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal 
Motorfordonsindustri 2006 - 2011
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Avkastning sysselsatt kapital

Rörelsemarginal

Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning (EBIT).  
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter avskrivnintgar + finansiella intäkter / Totalt kapital minus ej räntebärande skulder
Källa: Teknikföretagen

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 72 Vinstmarginaler

Anställda 48 314 +11,1%
Bruttovinst
marginal 4,0% 2,1

Nettoomsätt
ning Mkr 284 470 +21,5% Rörelsemarginal 0,5% 2,9

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 3,1% 2,2

Totalt kapital 5,3% 1,7 Kapital
omsättning 1,32 +0,17

Sysselsatt 
kapital 6,1% 1,8 Varulager

omsättning ggr. 19,0 0,2

Eget kapital 
e skatt 12,3% 10,5 Lämnad  

kredittid dagar 10 1,0

Avkastning sysselsatt kapital och rörelsemarginal  
Motorfordonsindustri 2006 – 2011
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Kapitalomsättningshastigheten ökade i nära nog samma omfattning som året 
innan eller med 0,17. Men försämrade vinstmarginaler innebar att avkastningen 
på sysselsatt kapital ändå minskade med knappt två procentenheter till 6,1 
 procent.

Sammantaget är nyckeltalen svaga i motorfordonsindustrin, både i ett historiskt 
perspektiv och i jämförelse med övriga delbranscher.  
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Leverantörer sammantaget
Många medlemmar i Teknikföretagen är leverantörer av olika slag. Vi 
använder oss av fyra kategorier av leverantörer eller leverantörer till bil
industri, elektro och teleindustri, maskinindustri samt till byggindustri. 
Nedan följer nyckeltal för dessa leverantörsgrupper.

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 353 Vinstmarginaler

Anställda 71 314 +6,4%
Bruttovinst
marginal 8,8% +0,1

Nettoomsätt
ning Mkr 211 289 +18,3% Rörelsemarginal 7,3% +0,1

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 7,3% 0,4

Totalt kapital 14,3% +1,6 Kapital
omsättning 1,63 +0,15

Sysselsatt 
kapital 17,1% +2,4 Varulager

omsättning ggr. 9,5 +0,3

Eget kapital 
e skatt 29,1% +2,3 Lämnad  

kredittid dagar 30,0 1,0

Nettoomsättningen för leverantörsföretag sammantaget ökade i betydligt 
högre omfattning än för teknikföretag totalt. Omsättningen ökade med 18,3 
procent för identiska företag till 211,3 Mdr SEK. 

Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades något. Kapitalomsättningen 
stärktes i hög grad och bidrog till högre kapitalavkastning
Rörelsemarginalen förbättrades marginellt. En fördubbling av räntekostna
der innebar dock att nettovinstmarginalen försämrades. 

Det var särskilt leverantörer till maskinindustrin samt leverantörer till 
byggsektorn som 2011 påverkade det totala utfallet av vinstmarginaler och 
kapitalavkastning positivt. 
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Leverantörer till bilindustri  
I linje med en hög försäljningsökning för biltillverkare, såväl för personbilar 
som lastbilar både i Sverige och på export, ökade omsättningen för leverantörer 
till bilindustrin i stor omfattning under 2011. För identiska företag ökade netto
omsättningen med hela 23 procent jämfört med 2010. 

Kostnaderna ökade i något högre omfattning, men tillräckligt mycket för att 
rörelsemarginalen skulle försämras något. Rörelsemarginalen minskade med 0,3 
procentenheter och uppgick därmed till 4,9 procent. 

Positivt var att kapitalomsättningshastigheten ökade i hög omfattning och för 
andra året i rad. 

En relativt stor ökning i finansiella intäkter samtidigt som räntekostnader ökade 
måttligt bidrog till en något förbättrad nettovinstmarginal. Avkastningen på 
syssel satt kapital ökade med 2,4 procentenheter och riskkapitalet efter skatt ökade 
med dryg tre procentenheter.

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 134 Vinstmarginaler

Anställda 25 503 +9,9%
Bruttovinst
marginal 5,3% 0,1

Nettoomsätt
ning Mkr 77 336 +23,0% Rörelsemarginal 4,9% 0,3

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 4,6% +0,1

Totalt kapital 11,4% +1,3 Kapital
omsättning 2,14 +0,26

Sysselsatt 
kapital 15,2% +2,4 Varulager

omsättning ggr. 12,4 +0,6

Eget kapital 
e skatt 24,8% +3,1 Lämnad  

kredittid dagar 29 1,0
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Avkastning på sysselsatt kapital samt rörelsemarginal 
för leverantörer till bilindustri 2006-2011

Procent

Källa: Teknikföretagen. Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning (EBIT). 
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto + räntekostnader i förhållande till totalt kapital (ej räntebärande skulder genomsnitt)
Källa: Teknikföretagen

Rörelsemarginal

Avkastning sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital samt rörelsemarginal för  
leverantörer till bilindustri 2006–2011
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Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 61 Vinstmarginaler

Anställda 7 518 +5,7%
Bruttovinst
marginal 4,5% 3,0

Nettoomsätt
ning Mkr 19 685 +5,8% Rörelsemarginal 3,8% 0,2

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 3,3% 2,8

Totalt kapital 6,4% 4,2 Kapital
omsättning 1,41 +0,0

Sysselsatt 
kapital 7,6% 4,1 Varulager

omsättning ggr. 8,4 +0,0

Eget kapital 
e skatt 6,9% 9,1 Lämnad  

kredittid dagar 50 1,0

Leverantörer till elektro och teleindustri
Nettoomsättningen för leverantörer till elektro och teleindustri brom
sade in jämfört med 2010. Den ökade med måttliga 5,8 procent under 2011. 
Rörelse marginalen minskade om än i liten omfattning eller med 0,2 pro
centenheter till 3,8 procent under 2011. Därmed blev rörelsemarginalen låg 
och lägre än det historiska genomsnittet för denna leverantörsgrupp. Brutto 
och nettomarginalen sjönk kraftigt eller med nära tre procentenheter.
Kapitalomsättningshastigheten var oförändrad jämfört med året innan. 
Kredittiden minskade med en dag, medan lageromsättningen var oföränd
rad. Med lägre rörelsemarginal och en omfattande nedgång i finansiella 
intäkter minskade avkastning på såväl sysselsatt som totalt kapital.

Efter en omfattande minskning i finansiella intäkter blev bidraget från 
finansnettot negativt och bidrog till att avkastningen på riskkapitalet mins
kade med hela nio procentenheter till 9,4 procent.
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Källa: Teknikföretagen. Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning (EBIT). 
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto + räntekostnader i förhållande till totalt kapital (ej räntebärande skulder genomsnitt)
Källa: Teknikföretagen

Rörelsemarginal

Avkastning sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital samt rörelsemarginal för leverantörer 
till tele och elektroindustri 2006–2011
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Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 109 Vinstmarginaler

Anställda 17 420 +8,2%
Bruttovinst
marginal 9,6% +1,2

Nettoomsätt
ning Mkr 43 281 +18,7% Rörelsemarginal 8,6% +0,9

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 8,7% +1,1

Totalt kapital 17,7% +3,7 Kapital
omsättning 1,85 +0,18

Sysselsatt 
kapital 20,1% +4,5 Varulager

omsättning ggr. 8,0 +0,5

Eget kapital 
e skatt 40,3% +7,1 Lämnad  

kredittid dagar 35 +1,0

Leverantörer till maskinindustri 
Precis som för maskintillverkarna totalt ökade avkastning och vinstmarginaler 
för leverantörer till maskinindustrin under 2011.
Nettoomsättningen ökade i hög omfattning för andra året i rad eller med 
knappt 19 procent. Försäljningsökningen var, som för sluttillverkare, bl.a. ett 
resultat av hög internationell efterfrågan på maskinutrustning. 

Kostnadskontroll innebar ett förbättrat rörelseresultat. Rörelsemarginalen ökade 
med knappt en procentenhet till 8,6 procent.

Finansiella intäkter ökade i hög omfattning medan räntekostnader ökade mått
ligt. Leverantörerna fick därmed ett litet positivt bidrag från finansnettot. Sam
mantaget betydde detta tillsammans med en ökad kapitalomsättningshastighet 
till en klart förbättrad avkastning både på totalt och eget kapital.
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Källa: Teknikföretagen. Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning (EBIT). 
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto + räntekostnader i förhållande till totalt kapital (ej räntebärande skulder genomsnitt)
Källa: Teknikföretagen

Rörelsemarginal

Avkastning sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital samt rörelsemarginal för leverantörer 
till maskinindustri 2006–2011
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Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 100 Vinstmarginaler

Anställda 28 769 +3,4%
Bruttovinst
marginal 12,1% +0,7

Nettoomsätt
ning Mkr 91 607 +17,5% Rörelsemarginal 9,7% +0,1

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 9,9% 0,7

Totalt kapital 17,1% +2,4 Kapital
omsättning 1,41 0,12

Sysselsatt 
kapital 19,7% +3,4 Varulager

omsättning ggr. 8,8 0,2

Eget kapital 
e skatt 41,8% +5,8 Lämnad  

kredittid dagar 26 1,0

Leverantörer till byggindustri 
Försäljningen för leverantörer till byggindustrin ökade i hög omfattning under 
2011 eller 17,5 procent. Kostnaderna inklusive avskrivningar ökade ungefär lika 
mycket vilket innebar att rörelsemarginalen ökade med marginella en tiondels 
procentenhet. Men en omfattande ökning i finansiella intäkter och kraftigt 
förbättrad kapitalomsättning ökade avkastningen på sysselsatt och totalt kapital 
påtagligt. 

Sammantaget blev avkastningen på sysselsatt kapital 19,7 procent. Även avkast
ningen på riskkapitalet efter skatt förbättrades i hög grad.
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Källa: Teknikföretagen. Rörelsemaginal: Resultat före finansnetto i förhållande till nettoomsättning (EBIT). 
Avkastning sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto + räntekostnader i förhållande till totalt kapital (ej räntebärande skulder genomsnitt)
Källa: Teknikföretagen
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Avkastning sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital samt rörelsemarginal för leverantörer 
till bygg och anläggningsindustri 2006–2011
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Representation I Analysen Nyckeltal I Sammandrag

Omsättning 
2011

Antal företag 
2011

Avkastning på sys
selsatt kapital

Rörelse 
marginal

Mdr Andel Antal Andel 2011 11/10* 2011 11/10*

Stora  
företag
(> 500  
anställda)

645,4 77,0% 54 7,3%

Stora  
företag
(> 500  
anställda)

8,9 % 1,7 3,7 % 2,5

Medelstora 
företag
(151500 
anställda)

94,4 11,3% 133 17,9%

Medelsto
ra företag
(151500 
anställda)

15,7 % 1,2 8,0 % 1,0

Mindre 
företag
(76150  
anställda)

56,4 6,7% 188 25,3%

Mindre 
företag
(76150 
anställda)

10,3 % +0,3 4,1 % 0,1

Små  
företag
(< 75  
anställda)

41,9 5,0% 367 49,5%

Små  
företag
(< 75  
anställda)

14,2 % +3,6 7,1 % +1,6

Totalt 838,1 100% 742 100% Totalt 9,8 % 1,3 4,4% 2,0

I de stora företagen försämrades både lönsamhet och vinstmarginaler 2011 efter 
ett tillfälligt lyft under 2010. Nettoomsättningen ökade med knappt 15 procent 
men kostnaderna ökade med 18,5 procent under 2011. Samtliga vinstmarginaler 
försämrades därmed och trots förbättrad kapitalomsättning minskade avkast
ningen på både totalt och sysselsatt kapital.

Företag i storleksgrupper

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 54 Vinstmarginaler

Anställda 134 964 +4,6%
Bruttovinst
marginal 6,8% 2,2

Nettoom
sättning 645 434 +14,8% Rörelsemarginal 3,7% 2,5

Avkast
ningsmått

Nettovinst
marginal 5,5% 2,6

Totalt ka
pital 7,9% 1,6 Kapital

omsättning 1,17 +0,11

Sysselsatt 
kapital 8,9% 1,7 Varulagerom

sättning ggr 9,8 0,3

Eget kapital 
e skatt 14,2% 7,4 Lämnad kredit

tid dagar 25 2,0

Stora företag 
Fler än 500 anställda



*  Förändringar av omsättning och anställda redovisas i procent samtidigt som övriga föränd-
ringar redovisas i procentenheter. Samtliga förändringar avser identiska företag. 23

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 133 Vinstmarginaler

Anställda 35 342 +5,0%
Bruttovinst
marginal 9,4% 1,1

Nettoomsätt
ning 94 419 +6,0% Rörelsemarginal 8,0% 1,0

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 8,5% 1,1

Totalt kapital 13,8% 1,3 Kapital
omsättning 1,47 +0,04

Sysselsatt 
kapital 15,7% 1,2 Varulagerom

sättning ggr 8,0 0,3

Eget kapital 
e skatt 23,9% 1,0 Lämnad kredit

tid dagar 35 +1,0

Medelstora företag 
151–500 anställda

Lönsamheten försämrades även för teknikföretag med 151–500 anställda efter 
en förbättring under 2010. Kapitalomsättningen förbättrades något, men med 
marginalpress som följd av stigande kostnader minskade kapitalavkastningen. 
Rörelsemarginalen minskade med en procentenhet till 8,0 procent och avkast
ningen på sysselsatt kapital uppgick till 15,7 procent.
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Vinstmarginaler försämrades i mindre grad för företag med 75–150 anställda. 
Ökade finansiella intäkter, oförändrade räntekostnader och högre kapitalom-
sättningshastighet medförde samtidigt en något högre avkastning på syssel-
satt kapital.

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 188 Vinstmarginaler

Anställda 19 963 +5,2%
Bruttovinst
marginal 4,7% 0,3

Nettoomsätt
ning 56 423 +8,9% Rörelsemarginal 4,1% 0,1

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 3,9% 0,3

Totalt kapital 8,6% 0,2 Kapital
omsättning 1,84 +0,07

Sysselsatt 
kapital 10,3% +0,3 Varulagerom

sättning ggr 7,6 +0,0

Eget kapital 
e skatt 13,9% +0,1 Lämnad kredit

tid dagar 40 +0,0

 
Nivå

2011
Förändring
2011/2010*

Nivå
2011

Förändring
2011/2010*

Företag 367 Vinstmarginaler

Anställda 15 878 +1,8%
Bruttovinst
marginal 7,8% +1,6

Nettoomsätt
ning 41 870 +11,7% Rörelsemarginal 7,1% +1,6

Avkastnings
mått

Nettovinst
marginal 7,1% +1,6

Totalt kapital 12,6% +3,1
Kapital
omsättning 1,61 +0,09

Sysselsatt 
kapital 14,2% +3,6 Varulagerom

sättning ggr 7,2 +0,5

Eget kapital 
e skatt 19,2% +3,6

Lämnad kredit
tid dagar 45 +1,0

Mindre företag 
75–150 anställda

Små företag
färre än 75 anställda

De minsta företagen, eller de med färre än 75 anställda, förbättrade sin avkast-
ning och vinstmarginaler under 2011. Tillsammans med storföretagen visade 
denna grupp en tvåsiffrig försäljningsökning eller 11,7 procent. Kostnaderna 
begränsades och rörelsemarginalen ökade till 7,1 procent. 

Även här ökade kapitalomsättningen och bidrog till högre kapitalavkastning. 
Avkastningen på sysselsatt kapital steg till 14,2 procent.
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Analysens omfattning
Lönsamhetsanalysen 2011 omfattar 742 företag. Av dessa var 740 identiska i den 
bemärkelsen att de deltog även 2010. Vissa av företagen har antingen gått i kon
kurs, omstrukturerats, sålts, förvärvats eller bortfallit ur analysen av andra skäl. 
Företagen som tillfrågats i undersökningen är medlemmar i Teknikföretagen. 

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 företags
nivå är ambitionen att så långt som möjligt begränsa materialet till renodlade 
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 genom
förs förutom att alla avkastningsmått beräknas med hjälp av ett genomsnitt av 
ingående och utgående balans. 

Teknikföretagens kalkylmässiga metod upphörde från och med undersökning 
av lönsamheten i teknikföretag 2007.
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Avkastning på total kapital Resultat före räntekostnader / Totalt kapital

Avkastning på sysselsatt 
kapital

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

Avkastning på eget kapital 
efter skatt

(Resultat efter finansnetto  faktisk skatt) / Justerat eget 
kapital

Bruttomarginal Resultat före räntekostnader / Omsättning

Kapitalomsättningshastighet Omsättning / Totalt kapital

Nettomarginal Resultat efter finansnetto / Omsättning

Rörelsemarginal Resultat efter avskrivningar / Omsättning

Bidrag finansnetto Nettomarginal – Rörelsemarginal

Lageromsättningshastighet Omsättning / Varulager

Lämnad kredittid dagar (Kundfodringar x 360) / Omsättning

Definitioner av nyckeltal
Balansräkningens poster räknas som ett genomsnitt av IB och UB


