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Abstrakt 
Kandidatuppsats. ekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linneuniversitetet i Kalmar, 
2FE75E, VT 2018. 
Titel: Lönsamhetsanalys i ett småföretag 
Författare: Marie Johansson & Matilda Olsén 
Handledare & Examinator: Petter Boye 
Medbedömare: Thomas Karlsson 
 
Inledning 
Anläggarna i Kalmar AB är ett småföretag inom mark- och anläggningsbranschen som vill 
utvecklas och skapa en bättre lönsamhet. De är 18 anställda i aktiebolaget varav tre ingår i 
ledningen, en är administratör- och ekonomiansvarig och de resterande 14 är 
anläggningsarbetare. De arbetar idag centraliserat och ledningen är det beslutsfattande 
organet. Syftet med uppsatsen är att undersöka lönsamheten i Anläggarna och utifrån 
analysen ge konkreta förslag på hur de och andra liknande företag kan förbättra lönsamheten 
genom en förändrad verksamhetsstyrning. Utifrån analyser av ekonomiska nyckeltal, 
kassaflöden och verksamhetens struktur har förslag på förändringar tagits fram. 
Syfte 
Att genom granskning av ett småföretag inom mark- och anläggningsbranschen finna 
förbättringsmöjligheter för att öka lönsamheten. Syftet är att småföretag ska kunna ta stöd av 
uppsatsen för att utveckla sin verksamhetsstyrning.  
Metod 
Arbetet är utfört genom både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, både intervjuer 
och insamling av data utifrån ekonomiska rapporter har använts för att kunna göra en 
sammanställning till analys och slutsats. Vi har studerat ett fall, Anläggarnas lönsamhet, och 
det kan liknas vid en aktionsforskning. 
Slutsats 
Den slutsats som framkommer är att småföretag kan använda en decentraliserad 
verksamhetsstyrning för att öka effektiviteten genom snabbare beslutsvägar. Dessutom frigörs 
tid för ledningen som kan fokusera på lönsamheten i företaget. Aktuella 
förändringsmöjligheter för Anläggarna anser vi vara att öka lönsamheten genom att börja 
arbeta med budget för att få en tydlig bild av budgetmålen och de verkliga utfallen i 
verksamheten. Genom att ställa upp en budget kan företaget göras medvetna på vilka 
kostnader de har och därigenom aktivt arbeta för att sänka dem. De bör också undersöka 
möjligheten att öka priserna för att öka den finansiella marginalen på projekten.  
 

Nyckelord 
Lönsamhet, småföretag, nyckeltal, kassaflödesanalys, årsredovisning, verksamhetsstyrning i 
småföretag, mark- och anläggningsbranschen, ekonomistyrning 
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Abstract  
Bachelor thesis, Program of economics, Economics School at Linnaeus University of Kalmar, 
2FE75E, spring 2018. 
Title: Profitability analysis in a small business 
Authors: Marie Johansson & Matilda Olsén  
Advisor and examinator: Petter Boye 
Co-examinator: Thomas Karlsson 
Introduction: Anläggarna i Kalmar AB is a small company in the ground facility and 
construction industry that wants to develop and create a better profitability. The company has 
18 employees in the company, three of which are members of the management, one is 
administrator and financial manager and the remaining 14 are construction workers. They are 
currently working centralized. The purpose of the paper was to investigate the profitability of 
Anläggarna and on the basis of the analysis, provide concrete suggestions for how similar 
companies can improve profitability through a change in management control. Based on 
analyzes of key economic indicators, cash flows and the structure of operations, a proposal for 
concrete tips on changes has been made. 
Purpose: To find improvement opportunities in order to increase profitability by reviewing a 
small enterprise in the ground facility and construction industry. The aim is for small 
businesses to be able to support the essay in order to develop their business management. 
Method: The essay is done through both qualitative and quantitative research methods, both 
interviews and data collection based on financial reports have been used to make a summary 
for analysis and conclusion. We have studied a case, the prosperity of the plants, and it can be 
resembled an action research. 
Conclusion: The conclusion is that small businesses can use decentralized business 
management to increase efficiency through faster decision making. In addition, time for 
management is released that can focus on the profitability of the company. Current changing 
opportunities for builders we believe to increase profitability by starting with budget to get a 
view of goals and real outcomes in business. By setting up a budget, the company can be 
made aware of the costs they incur and thereby actively work to reduce them. They should 
also examine the possibility of increasing prices to increase the financial margin on the 
projects. 
 

Keywords 
Profitability, Small business, Ratios, Cash flow analysis, Financial report, Management 
control systems in small business, Ground facility and construction industry, Financial 
management.   
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1. Inledning 

 
Det inledande kapitlet är fördelat över flertalet avsnitt där bakgrunden ligger till grund för 

att beskriva företaget Anläggarna i Kalmar AB. Vidare följer en problemdiskussion som 

beskriver ämnet som behandlas i uppsatsen. Kapitlet avslutas med forskningsfrågor och syfte.  

 

1.1 Anläggarna i Kalmar AB 
Anläggarna i Kalmar AB (Anläggarna) grundades 2006 när tre etablerade bolag gick samman 

och blev ett. Företaget drivs idag av Ola Tröger, Rickard Olsén och Jakob Olsson som har 15 

stycken anställda och är aktiva inom mark- och anläggningsbranschen. Företaget riktar sig 

bland annat till kundkategorierna bostadsrättsföreningar, byggnadsentreprenörer, kommun, 

landsting och privatkonsumenter. Företaget är kvalitet- och miljöcertifierade genom ISO9001 

och ISO14001 (Anläggarna, u.å.). Vår undersökning behandlar åren 2014 till 2016 och under 

dessa år har företaget haft en god omsättning med hög tillväxt. 

 

Det mest effektiva sättet för en företagsledning att styra verksamheten är beroende av 

företagets storlek, i ett mindre företag skiljer sig verksamhetsstyrningen från de behov som 

finns för att styra större företag. Det som avgör vilka styrmedel som är mest effektiva är 

strukturen i företaget (BAS Nyckeltal, 2013). Ett företags storlek klassificeras enligt 

årsredovisningslagen § 3:4 där minst två av följande rekvisit måste vara uppfyllda för att 

klassificeras som ett större företag (ÅRL 1995:1554):  

•   Medelantalet anställda har varit under 50 stycken personer de senaste två åren 

•   Balansomslutningen ska inte ha överstigit 40 miljoner kronor de senaste två åren 

•   Nettoomsättningen har inte uppgått till över 40 miljoner kronor de senaste två åren. 

Anläggarna uppfyller inget av ovanstående rekvisit och klassificeras därmed som ett mindre 

företag. I ett mindre företag är det ofta lättare att styra verksamheten med mindre tydliga 

ansvarsfördelningar och Anthony, Govindarajan, Hartman, Kraus & Nilsson (2014) förklarar 

att det beror på att det är lättare att styra centraliserat eftersom ledningen kan ha kontroll över 

sina anställda. När antalet anställda i ett företag ökar leder det till svårigheter för 

företagsledningen att ha fullständig kontroll över de processer som fortlöper i verksamheten 

och vad de anställda sysselsätter sig med. Anthony et al (2014) menar att en effektivisering 

kan uppnås genom en ansvarsfördelning som kan innebära att det finns en eller flera personer 
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under ledningen som är ansvariga för förutbestämda områden eller projekt. På så sätt kan 

snabba beslut tas utan att ledningen behöver involveras först. Anläggarna arbetar idag efter en 

centraliserad verksamhetsstyrning där Tröger, Olsén och Olsson har ansvaret för projekten 

och de arbeten de utför.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Anläggarna hade under år 2016 en omsättning på knappt 38 miljoner svenska kronor och trots 

en hög omsättning redovisade de ett resultat på enbart drygt en miljon kronor. Företaget fick 

för året en vinstmarginal på 7,44 procent vilket jämfört med Statistiska Centralbyråns (a, u.å.) 

branschstandard, där snittet för året var 8,70 procent, kan anses något lågt. Branschstandard 

sammanställs av Statistiska Centralbyrån varje år och uppvisar statistik för hur olika 

branscher i Sverige presterat under året och presenterar dessa i form av bland annat nyckeltal 

(Statistiska Centralbyrån b, u.å.). Genom att jämföra Anläggarnas nyckeltal med 

branschnyckeltalen kan en bild av hur företagets resultat står sig gentemot branschen i 

Sverige tas fram.  

 

Under samtliga av de år vi analyserat har Sverige enligt Hullgren och Söderberg (2016) 

befunnit sig i högkonjunktur vilket innebär att produktion och tillverkning går på hög 

hastighet i landet och att arbetslösheten är låg. Att det råder högkonjunktur i Sverige är 

Anläggarnas ledning eniga med författarna om vilket är grunden till att omsättningen ökat då 

efterfrågan på företagets tjänster varit hög. Anläggarnas ledning anger att den höga 

efterfrågan har bidragit till att det är svårt att hitta kompetent personal och därmed är 

möjligheten att ta sig an samtliga förfrågningar från kunder begränsad. Öberg (2012) anger att 

en snabbt ökande efterfrågan kan påverka kostnadsstrukturen och leder ofta till stora 

höjningar av kostnadsposter, till exempel för nyanställning. 

Sjöblom (2011) anger att bygg- och anläggningsbranschen under de senaste åren har varit en 

prispressad bransch. Vi kommer i vår uppsats att fokusera på möjligheterna att öka 

lönsamheten utan att påverka Anläggarnas konkurrenssituation i Kalmarområdet. Vår uppsats 

kommer att delge information som kan komma att vara viktigt för andra företag inom samma 

bransch att få en större ekonomisk kunskap och därigenom kunna påverka verksamhetens 

resultat.  
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Den trend som finns inom småföretag i bygg- och anläggningsbranschen är enligt Atkin och 

Bildsten (2017) att verksamhetsstyrning går mot ett decentraliserat styrsätt. Decentralisering 

innebär att ledningen fördelar ansvar till underordnade chefer som blir ansvariga för ett visst 

projekt eller en enhet (Anthony et al, 2014). För Anläggarna skulle det innebära att det finns 

en platschef som är ansvarig för ett eller flera projekt och som kan ta snabba beslut för att 

arbetet ska fortlöpa utan onödiga avbrott. Verksamhetsstyrningen i Anläggarna sker inte 

decentraliserat, då ledningen ansvarar för samtliga beslut för projekten vilket innebär att de 

istället har en centraliserad styrning i företaget. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
•   Hur arbetar mindre företag inom mark- och anläggningsbranschen med 

verksamhetsstyrning? 

 

1.3.1 Delfrågor 

•   Vilka förändringar kan företaget göra för att förbättra sin verksamhetsstyrning? 

•   Vilka kostnader kan företaget korrigera för att uppnå en högre lönsamhet? 

 

1.4 Syfte 
Att genom granskning av ett småföretag inom mark- och anläggningsbranschen finna 

förbättringsmöjligheter för att öka lönsamheten. Syftet är att småföretag ska kunna ta stöd av 

uppsatsen för att utveckla sin verksamhetsstyrning.  
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2. Metod  

 
I det följande kapitlet behandlas hur arbetet har fortlöpt för att uppnå uppsatsens syfte. 

Kapitlet börjar med att beskriva våra förkunskaper inom det aktuella ämnet. Det fortsätter 

med forskningsansats och forskningsmetod. I kapitlet förklarar vi även hur vi resonerat kring 

urval av de företag vi väljer att använda oss av vid jämförelsen med Anläggarna. Slutligen 

behandlar kapitlet tillförlitligheten i uppsatsarbetet.  

 

2.1 Förförståelse  
Förförståelse är de insikter en forskare besitter inom ett specifikt område. Kunskapen fungerar 

liknande input i forskningsprocessen och är av vikt för att kunna sätta data i relation till 

undersökningen. Gummesson (2000) menar att den förkunskap forskaren besitter leder till en 

djupare förståelse och bidrar till en bättre output. Gummesson (1985) beskriver även att 

förförståelse kan innebära ett problem för forskningen eftersom forskaren kan bortse från de 

områden där det finns bristande kunskaper. Det kallas selektiv perception och följden blir att 

vissa delar utelämnas i undersökningen. Gummesson menar också att blockerad förståelse 

innebär att de kunskaper forskaren innehar leder till begränsningar i tolkningar. Enligt Arbnor 

och Bjerke (1997) krävs för att uträtta en korrekt forskning viss förkunskap inom det område 

som forskningen behandlar. Svensson, Brulin, Ellström och Widegren (2002) bekräftar att det 

är viktigt med förkunskap för att kunna utföra en bra forskning. Författarna anger att det är av 

största vikt att reflektera över den tidigare kunskapen forskarna har i ämnet och den insamlade 

datan. 

  

Vi som författare till den här uppsatsen har studerat företagsekonomi vid Linneuniversitet i 

Kalmar under sex terminer och anser att vi genom vår utbildning har fått ta del av viss 

förkunskap inom vårt uppsatsområde. Vi har delat upp arbetet jämnt emellan oss och har båda 

deltagit i samtliga delar. Vi är medvetna om att vår förkunskap kan begränsa oss genom att vi 

kommer att utgå från den kunskap vi redan besitter och därmed kan gå miste om detaljer som 

kan vara av vikt för undersökningen. Reflektionen över den insamlade datan utfördes genom 

att diskutera och jämföra våra resultat med statistik från hela Sveriges företag inom 

branschen. Idéen till att författa den här uppsatsen kom i samband med att vi tagit del av 

information om att flertalet företag inom mark- och anläggningsbranschen har problem med 

att uppnå en god lönsamhet.  
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2.2 Forskningsansats 
Vi har utfört en studie där avsikten är att analysera Anläggarna genom ekonomiska rapporter 

samt hur deras verksamhetsstyrning fungerar. Vi påbörjade uppsatsarbetet med att försöka få 

en övergripande bild av företaget och det gör vi genom att granska årsredovisningar, samla 

information genom kontakt med företagets ledning och ekonomiansvarig. För att få en 

förståelse för Anläggarnas ekonomiska data fanns ett behov av att jämföra den med andra 

liknande företag i Kalmarregionen. De företag vi valde att analysera är företag som vi tycker 

liknar Anläggarna i omsättning, personal eller på annat sätt passade för en jämförelse. 

Anläggarna har dessutom angivit de företag som de anser är de största konkurrenterna.  

 

2.2.1 Aktionsforskning 

Att grundligt studera ett företag och lägga allt fokus på den genren i forskningen kan benämns 

som aktionsforskning. Gummesson (1985) menar att för att kunna genomföra en 

aktionsforskning måste forskaren i fråga få möjlighet att gå in och aktivt agera i en 

förändringsprocess. Vi kommer inte kunna implementera några förändringar i företaget utan 

vi kan enbart ge förslag på förbättringar, vilket innebär att vi inte fullföljer hela processen i en 

aktionsforskning. Gummesson (1985) menar att vid utförandet av en aktionsforskning måste 

forskaren både lösa de problem som företaget har samt bidra med ny kunskap till den 

vetenskapliga forskningen. Enligt Wigblad och Jonsson (2008) är interaktiv forskning en form 

av aktionsforskning. Författarna menar att en reflektion görs gemensamt av forskaren och den 

person som är verksam inom området och syftet är att den kunskap som uppkommer av 

samarbetet ska vara praktiskt användbar och dessutom intressant utifrån ett teoretiskt synsätt. 

Vi kommer nyttja denna typ av forskning genom att diskutera våra resultat med Anläggarnas 

ledning. Argyris, Putman, och Smith (1985) menar att för att göra en bra aktionsforskning ska 

forskaren agera iterativt. Den iterativa processen beskrivs nedan i figur 2.1.  
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Figur 2.1 Den iterativa processen i vår aktionsforskning 

 

 

Enligt Denscombe (2014) är huvudsyftet med den iterativa processen inom aktionsforskning 

att öka effektiviteten. Eden och Huxman (1996) menar att det viktigaste med aktionsforskning 

är att det forskarna kommer komma fram till leder till konsekvenser för företaget samt att 

målet med forskningen är att kunna bilda en ny teorimodell som ska kunna appliceras på 

flertalet verksamheter och organisationer. Vårt syfte med uppsatsen är att ge förslag till 

Anläggarna och andra småföretag på hur de kan förändra verksamhetens styrning och 

därigenom påverka lönsamheten positivt. Bryman och Bell (2015) benämner att svårigheten i 

aktionsforskning är att applicera teoretiska modeller i praktiken.  

 

2.2.2 Fallstudie och tvärsnittsdesign 

När vi fått en övergripande bild av företaget påbörjade vi analysen av deras årsredovisningar 

och beräknade nyckeltal genom arbete med olika ekonomiska modeller. För att få en relevant 

och trovärdig uppfattning av företagets siffror valde vi att ställa dessa i relation med de 

nyckeltal som redovisas i BAS-nyckeltal (2013) som är en sammanställning gjord av 

Statistisk Centralbyrån. Vi valde att jämföra Anläggarnas nyckeltal med de konkurrenter vi 

valt ut i Kalmarområdet för att få en bild av hur marknaden ser ut i området. Vi valde också 

att ställa nyckeltalen i förhållande till branschnyckeltalen som avser hela Sverige för att få en 

intressant jämförelse över hur det ser ut för hela branschen. Att samla information från flera 

olika fall för att kunna dra en slutsats är enligt Gummesson (1985) en fallstudie. Att vi valde 

att samla in data i form av ekonomiska nyckeltal från konkurrenter till Anläggarna gav oss en 
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möjlighet att ställa företagets ekonomiska ställning gentemot andra företag för att få en 

klarare bild av Anläggarna som företag.   

 

När en tvärsnittsstudie utförs innebär det att forskaren anpassar sin struktur för insamling av 

data till sin undersökning. Tvärsnittsdesignen kan innebära att data inhämtas vid olika 

tidpunkter för att undersöka om det finns variationer i datan (Bryman & Bell, 2015). Vi 

nyttjade den typ av design när vi hämtade information från flera år från både konkurrenternas 

och Anläggarnas ekonomiska rapporter för att jämföra dessa sinsemellan. Att få en bild av hur 

ekonomin ser ut för fler företag i samma bransch ansåg vi vara viktigt för att få en större 

förståelse för hur Anläggarna agerar i sina val av verksamhetsstyrning. Vi valde att använda 

oss av flera årsredovisningar för att undersöka möjligheten till trender eller tillfälliga upp- och 

nedgångar mellan bokslutsperioderna. Bryman och Bell (2015) benämner sambandsmönster 

som en typ av tvärsnittsdesign som innebär att en undersökning görs av relationer mellan 

variablerna som analyseras. I vår undersökning nyttjade vi den typen av tvärsnittsdesign 

genom att ställa nyckeltal i relation till varandra.  

 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod  
I vår studie kommer det finnas inslag av både kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser. 

Enligt Allwood & Erikson (2017) innebär en kvalitativ ansats att tolkningen av 

datainsamlingen görs genom ord via intervjuer och observationer. En kvantitativ ansats är 

enligt Bryman och Bell (2015) att insamlad data sker i form av granskning av till exempel 

numeriska rapporter. Vår insamling av data för forskningen sker bland annat genom 

observationer och diskussioner med företagsledning och ekonomiansvarig vilket innebär att 

en del av datainsamlingen är kvalitativ. Data kommer dessutom samlas in genom att granska 

ekonomiska rapporter i form av årsredovisningar. Att samla in information i form av 

ekonomiska rapporter anses enligt författarna vara en kvantitativ metod eftersom vi analyserat 

företags siffror.  
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2.4 Urval 
2.4.1 Val av konkurrenter 

De konkurrenter vi har valt att jämföra Anläggarna med är beroende av företagens 

geografiska placering och verksamhetsområde. Vid urvalet av konkurrenter frågade vi 

Anläggarnas företagsledning vilka de ansåg var deras största konkurrenter för att inkludera 

dessa i jämförelsen. De angav Markanläggning Jonas Lindell AB och Svensk Entreprenad i 

Torsås AB (SEAB) vilka samtliga är verksamma i Kalmar. Bortsett från SEAB, som är en del 

av en koncern, valde vi att jämföra Anläggarna med jämnstora företag för att få en mer 

rättvisande jämförelsebild och ge en högre trovärdighet till uppsatsen Vi utgick från liknande 

geografisk placering för att företagen som jämförs ska ha utsatts för liknande konkurrens, 

efterfrågan och prisbild. De närliggande konkurrenter som vi valt är Maskin och Smide AB 

och LSE Bygg och Mark AB (LSE Mark) och en sammanställning av konkurrenternas 

nyckeltal går att utläsa i bilaga 3.  

 

Vi har i vår analys av Anläggarna även använt de branschnyckeltal som Statistiska 

Centralbyrån tagit fram som gäller för hela Sverige. Det kan anses vara negativt i vår 

jämförelse eftersom vi då jämför liknande företag i hela Sverige med Anläggarna oberoende 

av marknadskonkurrens eller om prisbilden skiljer sig för de olika regionerna. För att 

eliminera den här kritiken mot vår uppsats ställde vi branschnyckeltalen i relation med 

närliggande företags nyckeltal.  

 

2.4.2 Val av nyckeltal 

Vi valde att använda oss av de nyckeltal som vi ansåg att företaget kunde förändra för att 

förbättra lönsamheten. Vid granskning av företaget började vi med att beräkna många fler 

nyckeltal än vad som slutgiltigt presenteras i uppsatsen. Det gjorde vi för att kunna reflektera 

över avvikelser och likheter mellan olika företag. Slutligen valde vi att använda oss av de 

nyckeltal där vi kunde finna förbättringspotential eller där Anläggarna hade bättre resultat än 

branschstandard och liknande företag. Vi är medvetna om att den mänskliga faktorn kan spela 

in i våra beräkningar och att det därmed kan finnas fel som vi inte upptäckt trots att 

kontrollberäkningar av samtliga nyckeltal har gjorts. 
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2.5 Primärdata och sekundärdata 
Insamling av data har utförts genom att samla in information från Anläggarna och deras 

konkurrenter, samt genom insamling av information i form av litteratur och vetenskapliga 

artiklar. Insamlingen har gjorts för att styrka den slutsats som presenteras i sista kapitlet. 

 

2.5.1 Primärdata 

Primärdata är den information som författarna till arbetet inhämtar från ursprungskällan för att 

besvara frågeställningen (Jacobsen 2002). Författaren fortsätter med att benämna att det 

vanligaste tillvägagångssätten är att information inhämtas via intervjuer eller enkäter. Under 

arbetets gång har diskussioner med Anläggarna förts och därifrån har information som inte 

kan utläsas från bokslutsrapporterna inhämtats. Informationen som framkommit utifrån dessa 

diskussioner gav oss en bild av hur verksamheten styrs och vilka målbilder som finns. Vår 

primärdata består dessutom av information i form av årsredovisningar för Anläggarna samt 

för deras konkurrenter. Årsredovisningarna är offentliga uppgifter som granskats av en 

oberoende revisor och som finns att hämta för allmänheten. Samtliga siffror som anges har 

hämtats från Anläggarnas och konkurrenternas årsredovisningar eller från Statistiska 

Centralbyråns branschnyckeltal om annat ej anges. En stor del av uppsatsens syfte är att 

jämföra nyckeltal med både konkurrenter i Kalmarområdet samt branschnyckeltal för hela 

Sverige vilket innebär att informationen som inhämtats från bokslutsrapporterna har stort 

inflytande på det slutliga resultatet.  

 

2.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som tidigare har sammanställts i ett annat syfte och datan benämns ofta 

andrahandskälla (Jacobsen, 2002). Författaren benämner att sekundärdata är tidsbesparande 

och kräver mindre resurser än insamling av primärdata vilket leder till möjligheten att 

tillgodose mer sekundärinformation än primärinformation. Den sekundärdata vi använde oss 

av består av litteratur och information som insamlats från vetenskapliga artiklar. Dessa har 

använts för att ge information om hur tidigare forskare och författare ser på det problem vi 

valt att undersöka och som slutligen lett fram till vår slutsats.  
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2.5.3 Validitet  

Validitet handlar om att den insamlade datan överensstämmer med det som undersökningen 

behandlar (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Validitet anses vara ett av de 

viktigaste forskningskriterierna i en uppsats och kan delas upp i tre underkategorier; intern 

validitet, extern validitet och begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 2015).  

 

Begreppsvaliditet innebär att begrepp som tas upp i uppsatsen är väldefinierade för att 

flertalet individer ska kunna förstå innebörden av uppsatsen (Wallén, 1996). Författaren 

förklarar att om begrepp inte är definierade kan resultatet av undersökningen ifrågasättas. I 

vår uppsats har vi jämfört olika begrepp som vi har behandlat genom att jämföra definitioner 

av olika nyckeltal. Genom att vi jämförde olika källors tolkning på begreppen har det lett till 

att vi kunnat säkerställa att vi nyttjat dem på rätt sätt. 

 

Intern validitet behandlar kausalitet som är ett orsakssamband mellan slutsats och det som lett 

fram till slutsatsen. Intern validitet innebär att en faktor kan säkerställas och leda fram till en 

annan (Bryman & Bell, 2015). Den interna validiteten i vår uppsats uppkommer i samband 

med vår analys som leder fram till en slutsats.  

 

Extern validitet behandlar resultatet av undersökningen och om slutsatsen kan generaliseras 

över liknande organisationer (Wallén, 1996). För att upprätthålla en god extern validitet valde 

vi att använda oss av jämförelse med företag som har ungefär samma antal anställda och att 

de är verksamma inom samma bransch som Anläggarna. Genom att vi jämförde Anläggarna 

med liknande företag anser vi att vår uppsats har en hög extern validitet. Vi har försökt uppnå 

en mer generaliserad bild av hur småföretag arbetar med verksamhetsstyrning och vill på så 

sätt försöka nå ut till fler företag än det vi analyserade. 

 

2.5.4 Reliabilitet 

Att ha god reliabilitet innebär att den data som samlats in är tillförlitlig och att resultatet som 

framställs är korrekt (Patel & Davidson, 2011). Den data som vi samlade in är offentliga 

handlingar i form av resultat- och balansrapporter för både Anläggarna och konkurrenter i 

Kalmar med omnejd. Vi anser att resultat- och balansräkningar är reliabla då de granskats och 

godkänts av oberoende revisorer och därmed bör rapporterna inte ge felaktig information. 

Enligt Jacobsen (2002) innebär god reliabilitet att om en extern part hade gjort om arbetet 
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skulle de komma fram till samma slutsats. Vi anser att vi har undersökt flertalet områden i 

Anläggarna och på så sätt skulle en extern part komma fram till liknande slutsatser som vi har 

gjort i vår uppsats vilket leder till att arbetet har en god reliabilitet.  

 

Datan som samlades in från Statistiska Centralbyrån anser vi är reliabel eftersom deras syfte 

är att sammanställa statistik för samtliga verksamma företag. Att Statistiska Centralbyrån tar 

fram statistik på samtliga företag inom olika branscher anser vi ger ett reliabelt resultat. Den 

information som Statistiska Centralbyrån använder för att sammanställa statistiken 

härstammar från myndigheter, företag samt privatpersoner (Statiska Centralbyrån b, u.å.). 

 

Anläggarna verkar inte på en monopolistisk marknad utan har flertalet konkurrenter vilket kan 

vara en anledning till att företaget inte vill delge eller offentliggöra information som kan 

skada företaget ur en konkurrensaspekt. Det kan anses vara en anledning till att företaget inte 

vill eller har möjlighet att delge oss all information som de besitter vilket kan påverka 

resultatet av rapporten.  

 

2.5.5 Källkritik 

Statistiska Centralbyrån gjorde under år 2015 om sin presentation av branschnyckeltalen 

genom att förändra medelantalet anställda från intervallet 1-19 till 10-19 stycken (Statistiska 

Centralbyrån a, u.å.). När Statistiska Centralbyrån gjorde om anställningsspannet för 

branschnyckeltalen ledde det till att underlaget för branschnyckeltalen förändrades och för 

Anläggarnas del anser vi att förändringen som skedde har lett till att företaget får mer 

likvärdiga siffror att jämföras med. Det innebär dock att de siffror vi använde oss av i 

analysen kan vara något missvisande då vi analyserade flera olika år med olika 

datainsamlingsunderlag.  

 

2.6 Operationalisering 
Operationalisering handlar om att översätta teoretiska begrepp för att skapa intervjufrågor och 

på sätt tillgodogöra sig den information som behövs för att uppnå ett syfte (Patel & Davidson, 

2011). Vårt syfte med uppsatsen är att förbättra lönsamheten i småföretag och fokuseringen i 

syftet är att bidra till en förståelse för verksamheten och hur styrningen går till. För att uppnå 

syftet valde vi att kontakta Anläggarna för en djupare analys av deras företag. Det första 

mötet med Anläggarna skedde som en semistrukturerad intervju då ett flertal frågor var 
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förutbestämda. Vi valde ut sju stycken huvudfrågor och utifrån dem har det vuxit fram 

ytterligare frågor som ställts vid diskussioner med Anläggarnas ledning och på så sätt har 

information erhållits som lett fram till vår slutsats. Under arbetets gång fördes flertalet 

konversationer med Anläggarna för att få svar på de frågeställningar som dök upp.  

 

Huvudfrågor till första intervjun 

•   Har ni någon affärsidé, vision eller strategi? 

•   Arbetar ni med budget? 

•   Vilket är ert vinstmål? 

•   Finns det någon ansvarig på varje projekt? 

•   Använder ni kostnadsfördelning i er redovisning? 

•   Vilka ser ni som era största konkurrenter? 

•   Upplever ni några speciella problem i företaget? 

 

2.7 Etik 
Etik handlar om värdering och värden inom företaget (Nilsson & Olve, 2015). Det viktigaste 

när en forskning utförs är att sträva mot att presentera ett sanningsenligt resultat eftersom det 

leder till att etiken i en forskning bevaras (Merriam, 2009). En princip som måste utgås ifrån 

vid utförandet av en forskning är att ingen individ ska komma till skada (Svensson & Starrin, 

1996). I vår forskning valde vi därför att inte precisera de anställdas löner eller annan 

information som kan anses känslig eftersom vi anser att det som kan påverka företaget 

negativt. Vi har dessutom respekterat Anläggarnas vilja om att inte publicera information som 

kan påverka dem negativt ur en konkurrensaspekt.  
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3. Teoretisk referensram - Optimera lönsamhet 

 
Teorikapitlet inleds med en presentation av de utvalda ekonomiska nyckeltalen som 

behandlas i rapporten. Teorikapitlet fortskrider med grundläggande information om 

verksamhetsstyrning i småföretag för att läsaren ska få en djupare förståelse i efterföljande 

kapitel. Den teoretiska referensramen som behandlas i kapitlet ligger till grund för 

empiriinsamlingen.  

 

3.1 Ekonomiska nyckeltal 
En god verksamhetsstyrning handlar om att förstå vad som har hänt i företaget tidigare 

perioder och analysera hur informationen ska nyttjas i framtida beslut. Nyckeltal är ett bra sätt 

att identifiera vad som hänt i företaget och analysera om styrningen bör justeras för att uppnå 

optimala resultat samt att bedöma verksamhetens befintliga styrkor och svagheter (BAS 

Nyckeltal, 2013). Greve (2017) anser att vid företagsanalys ska inte för stor tyngd läggas i de 

ekonomiska nyckeltalen eftersom de består av händelser som redan har inträffat. Författaren 

anser att företag bör lägga mer kraft på att förbättra framtida resultat. I mindre företag 

används nyckeltal som ett verktyg till den interna styrningen samt till de externa 

intressenterna som nyttjar nyckeltalen för att analysera företagets ekonomiska ställning. 

Eftersom de ekonomiska nyckeltalen ger oss mycket information om företaget väljer vi att 

analysera de nyckeltal vi anser ger en bild av Anläggarnas styrning och ekonomiska ställning. 

Vi jämförde de valda nyckeltalen med Statistiska Centralbyråns branschnyckeltal samt med 

utvalda konkurrenter i Kalmarområdet för att få en rättvis jämförelse. Vid beräkning av 

nyckeltal där skatt är en parameter har vi valt att i enighet med Skatteverkets uppgifter utgå 

från skattesatsen 22 procent (Skatteverket, u.å). 

 

3.2 Nyckeltal för lönsamhet  

Lönsamhet är det viktigaste i ett företag för överlevnad på lång sikt, eftersom om lönsamhet 

saknas finns risken att förtroendet hos aktieägare, externa finansiärer och även anställda 

elimineras. Lönsamhetsmått används inom verksamhetsstyrning som hjälpmedel för att utföra 

prognoser, analysera angivna resultat och för att kunna göra en jämförelse mellan företag.  
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3.2.1 Räntabilitet på totalt kapital  

Räntabilitet på totalt kapital anger avkastningen på det totala kapitalet (Öberg, 2017). Måttet 

ger oss förhållandet på det resultat som finns i verksamheten och de finansiella intäkterna i 

relation till det totala kapitalet. Då bortses från de finansiella kostnaderna och intäkterna 

eftersom dessa inte inkluderas i företagets verksamhet utan mer i finansieringen av 

verksamheten (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). 

  

 
 

3.2.2 Vinstmarginal  

Vinstmarginalen redovisar hur många procent av omsättningen som blir finansiell vinst för 

företaget (Arvidsson, Carrington, Johed, Thomasson, Linquist, Larson & Rohlin, 2013). Ax, 

Johansson och Kullvén (2015) beskriver vinstmarginal som hur stor del av varje omsatt krona 

som blir vinst och vinstmarginalen presenteras i procent av den totala omsättningen. 

 

 

 

3.2.3 Kapitalets omsättningshastighet 

Kapitalets omsättningshastighet är det mått som mäter företagets kapitaleffektivitet vilket 

innebär den hastighet företaget omsätter sina tillgångar till likvida medel. De snabbaste 

tillgångarna som beaktas är exempelvis kundfordringar och varulager och de tillgångar som är 

illikvida är fastigheter, maskininvesteringar och andra anläggningstillgångar. 

Kapitalomsättningshastigheten visar den genomsnittliga omsättningshastigheten för företagets 

tillgångar (Greve, 2017).  

 

 
 

Måttet varierar kraftigt mellan olika branscher eftersom behov av olika tillgångsslag varierar 

mellan branscherna (Greve, 2017). Inom anläggningsbranschen som Anläggarna befinner sig i 

bör det vara en långsam kapitalomsättningshastighet eftersom de är beroende av 
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anläggningstillgångar vilka ofta har en lång avskrivningstid. Greve (2017) beskriver att 

kapitalomsättningshastigheten är att bra mått för att jämföra effektiviteten mellan bolag inom 

samma verksamhetsområde eftersom liknande behov av tillgångar finns.  

 

3.3 Nyckeltal för finansiell balans 

3.3.1 Soliditet 

Soliditet anger hur ett företag är finansierat och påvisar företagets förmåga att överleva under 

perioder med negativa resultat. När ett företag går med förlust är det första som påverkas det 

egna kapitalet. Det vanligaste soliditetsmåttet är andelen eget kapital av totalt kapital och är 

ett kvotmått som ger en ögonblicksbild av verksamheten (Arvidsson, et al 2013).  

 

 
 

För att en verksamhet ska kunna fortlöpa under en längre tidsperiod krävs att verksamheten är 

lönsam (Arvidsson et al, 2013). Möjligheten till förbättring av soliditet beror på den 

lönsamhet som företaget kan uppnå i sin verksamhet. En god lönsamhet kan innebära 

möjligheter till amortering av lån vilket på sikt kommer förbättra soliditeten i företaget. 

Soliditetsmåttet i ett företag är intressant att analysera och jämföra eftersom det ger en 

uppfattning om hur förutsättningarna i företaget har förändrats under tid och hur företagets 

ekonomiska möjligheter står sig jämfört med konkurrenter.  

 

3.3.2 Räntetäckningsgrad 

Räntetäckningsgrad är förhållandet mellan resultatet och de finansiella kostnaderna i 

företaget. Måttet är aktuellt vid kreditbedömning hos finansiella institut och kan vara av vikt 

för företaget vid behov av extern finansiering (Arvidsson, et al 2013). Kvoten av resultatet 

anger hur många gånger företaget har möjlighet att betala sina räntor på de skulder de innehar. 

Författarna anger att räntetäckningsgraden bör överstiga fyra gånger.  
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3.3.3 Kassalikviditet och balanslikviditet 

Likviditet är enligt Arvidsson et al (2013) företagets förmåga att betala sina förpliktelser och 

kan liknas vid betalningsmöjligheten. Vid likviditetsplanering diskuteras dynamisk och statisk 

bedömning. Dynamisk bedömning innebär att företag ska hålla en viss andel likvida medel för 

att minska risken för att företaget skulle vara oförmögen till att uppfylla sina 

betalningsförpliktelser. I vissa företaget är betalningsströmmarna ojämna vilket kan leda till 

att det underlättar för företaget att använda sig av statisk bedömning av likviditeten. Vid den 

statiska bedömningen väljer företag att använda sig av balansräkningen som underlag. De 

olika likviditetsmåtten möjliggör jämförelse över tiden, men även externt mellan företag inom 

olika branscher och rekommendationen är att använda kassalikviditeten på kort sikt och 

balanslikviditet på lång sikt (Arvidsson et al, 2013). Kassalikviditet bör aldrig understiga 1,0 

och balanslikviditet bör vara högre än 1,5 gånger (Greve, 2017). Det är svårt att beräkna 

behovet av kassalikviditet i ett växande företag eftersom inbetalningar och utbetalningar från 

företaget ständigt skiftar och antas öka. Genom försäljning av en anläggningstillgångar kan de 

här måtten förändras drastiskt.  

 

 
 

 

 

3.3.4 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad är ett alternativ till soliditet och beskriver till hur stor del företaget är 

belånat. En minskning av skuldsättningsgraden brukar innebära att företaget får mer 

handlingsfrihet i sina investeringar. Vid en upptagning av nya lån, i samband med en 

investering, är det viktigt att beakta att finansieringskostnaderna inte överstiger de ökade 

intäkterna som en nyinvestering kan bidra till (Öberg, 2012). 
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3.4 Branschnyckeltal  
Statistiska Centralbyrån presenterar i november varje år branschnyckeltal för ungefär 800 

olika verksamhetsområden. Syftet med branschnyckeltalen är att enkelt kunna jämföra 

företags nyckeltal och olika siffror med genomsnittet för andra liknande företag. Statistiska 

Centralbyrån presenterar runt 40 olika nyckeltal och branscherna är fördelade över antalet 

anställda (Statistiska Centralbyrån a, u.å.). I vår jämförelse har vi valt att nyttja branschen 

mark-, bygg- och anläggningsarbeten med intervallet 1-19 stycken anställda för år 2014 och 

för år 2015 och 2016 är intervallet 10-19 anställda eftersom det är i det spannet som företaget 

befinner sig i. När Statistiska Centralbyrån (a, u.å.) beräknar sina nyckeltal fördelas de enligt 

undre kvartilen, medianen och övre kvartilen. Vi valde att jämföra Anläggarna med den övre 

kvartilen eftersom den bättre stämmer överens med Anläggarna i antalet anställda samt 

omsättningens storlek. Fördelen med branschspecifika nyckeltal är enligt Öberg (2012) att 

olika branscher och företag har olika behov och krav på kapital och tillgångar. Det finns 

generella nyckeltal att jämföra verksamheten med, men det ger en mer rättvis bild av att 

använda sig av branschspecifika nyckeltal.  

 

3.5 DuPont-modellen 
DuPont-modellen visar sambandet mellan lönsamheten och flera av de nyckeltal vi valde att 

analysera. DuPont-modellen ger en lättöverskådlig bild av hur olika delar av verksamhetens 

finansiella aktiviteter slutligen påverkar avkastningen (BAS-nyckeltal, 2013). Modellen är 

uppdelad i två områden, varav det ena ger nyckeltalet vinstmarginal där intäkter och 

kostnader hars hämtats från resultaträkningen ställts i relation till varandra. Det andra området 

ger nyckeltalet kapitalomsättningshastighet och är beroende av företagets kapital som hämtats 

från balansräkningen (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). En analys av vinstmarginal och 

kapitalomsättningshastigheten ligger till grund för att metodiskt kunna analysera nuvarande 

räntabilitet i företaget (Greve, 2017).  

 

Modellen kan liknas vid ett liggande träd där olika avdelningar i företaget analyseras för att 

kunna upptäcka vart det finns förbättringspotential och den förklarar sambanden som leder 

fram till företagets avkastning (Carlsson, 2014). Stammen i DuPont-modellen ger oss 

räntabiliteten på totalt kapital i företaget och det mest optimala sättet att fördela DuPont-

beräkningen är enligt Greve (2017) individuellt för respektive bransch. Den vanligaste och 

mest effektiva uppdelningen av DuPont-modellen är att dela upp olika tillgångsslag. 
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Almqvist, Graaf, Jannesson, Parment och Skoog (2016) menar att genom att fördela 

tillgångsslag och kostnader får företag en större förståelse av vad som inträffat under 

bokslutsåret. Greve (2017) menar att för företag är det viktigt att analysera siffrorna internt 

mellan olika bokslutsperioder för att undersöka vilken parameter som har lett till den 

slutgiltiga förändringen. Några problem som författaren nämner är att modellen är abstrakt 

eftersom den inte talar om vad som faktiskt har skett i bolaget utan baseras på händelser som 

redan inträffat. Greve fortsätter att kritisera DuPont-modellen eftersom den är ofullständig 

och ensidig med bara fokuserar på det finansiella i företaget. 

  

Figur 3.1 DuPont-modell  

 
 

3.6 Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalys benämns även finansieringsanalys och ligger till grund för att visa 

företagets in- och utbetalningar av monetära medel (Greve, 2017). Analysen fördelas 

vanligtvis över tre olika underkategorier; löpande verksamhet, investeringsverksamhet och 

finansieringsverksamhet (Redovisningsrådet, 1998). Kassaflödesanalysen kan utformas enligt 

direkt eller indirekt metod. Den indirekta metoden ger mer information om den verkliga 

storleken på in- och utbetalningarna. Vi har därför tillämpat den indirekta metoden för att få 

en tydligare och klarare bild av vad som hänt i verksamheten under bokslutsperioden (Greve, 

2017). 
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3.6.1 Löpande verksamhet 

Den löpande verksamheten har betydande inverkan på företagets likviditet och behandlar hur 

företaget kan skapa likvida medel. De likvida medlen ska kunna användas för att företaget ska 

ha möjlighet att bedriva sin verksamhet genom att finansiera sina kostnader. Det som tillhör 

den löpande verksamheten är exempelvis inbetalningar av utförd tjänst, utbetalning till 

leverantörer, löner, skatt och liknande (Redovisningsrådet, 1998). Den löpande verksamheten 

brukar förknippas med den verkliga rörelseverksamheten (Greve, 2017). 

Rörelseverksamheten bör vara positiv och proportionerlig med den omsättning som företaget 

har. Låga eller negativa rörelsekapital kan bero på snabb omsättning i varulagret och kort 

kredittid till kunder (Arvidsson et al, 2013). Rörelsekapital är det kapital företaget har kvar att 

använda sig av när alla kortfristiga skulder är betalda (Ax, Johansson, Kullvén, 2015). 

 

3.6.2 Investeringsverksamhet  

Genom att redovisa investeringsverksamheten separat ges möjlighet att analysera hur de 

investeringar som görs idag ska kunna generera framtida avkastning genom inbetalningar och 

liknande. Till investeringsverksamhet beräknas inköp och försäljning av 

anläggningstillgångar (Redovisningsrådet, 1998). Andrén, Eriksson och Hansson (2015) 

påstår att i ett aktivt bolag bör investeringsverksamheten ge ett negativt resultat eftersom det 

tyder på att företaget fortsätter att investera i verksamheten och därmed öka effektiviteten.  

 

3.6.3 Finansieringsverksamhet 

Finansieringsverksamheten omfattar och ger en uppfattning om kreditgivarnas anspråk på de 

framtida kassaflödena. I finansieringsverksamheten ingår exempelvis lån från kreditinstitut 

och banker, nyemissioner och amortering (Redovisningsrådet, 1998).  
 

3.7 Verksamhetsstyrning 
När ett företag växer snabbt och ökar sin omsättning kan det leda till att kostnadsstrukturen i 

företag inte hinner anpassa sig till den övriga verksamheten vilket kan leda till stora kostnader 

(Öberg, 2012). I samband med tillväxt tillkommer ofta vanliga poster som nyanställning av 

personal och investeringar som leder till högre kostnader än företaget hade innan tillväxten. 

Enligt Öberg (2012) är det viktigt att kontrollera skuldsättningsgraden i förhållande till 



 

 20 

omsättningen för att undersöka att finansieringskostnaderna inte överstiger de ökade 

intäkterna.  

 

Ett sätt för ledningen att styra och påverka sina anställda är att använda någon form av 

belöningssystem som kan öka motivationen. Om de anställda dessutom arbetar mot ett 

gemensamt mål kan det bidra till en starkare känsla av samhörighet (Anthony et al, 2014). På 

så sätt kan ledningen sätta upp ett eller flera mål för organisationen som de vill uppnå och 

erbjuda belöningar till personalen om de når upp till målen. En fast lön kan anses vara en 

form av belöningssystem som bidrar till styrningen genom trygghet för de anställda. 

Belöningssystem kan enligt Lindmark och Önnevik (2011) användas för att locka personal till 

företaget, motivera befintlig personal samt att motivera personalen att utvecklas och bli bättre 

på sin arbetsuppgift.  

 

3.7.1 Organisationsstruktur 

Företag kan vara organiserade utifrån en centraliserad eller decentraliserad struktur vilket 

baseras på hur ansvaret är fördelat i organisationen (Anthony et al, 2014). En centraliserad 

organisationsstruktur innebär att beslutsfattandet och makten ligger hos ledningen och att 

besluten måste gå via dem. Att ha en centraliserad organisation beror ofta på att det finns ett 

behov från ledningens sida att samordna beslutsfattandet för hela organisationen då en 

decentralisering kan skapa konkurrens mellan olika avdelningar (Mintzberg, 1993). 

Decentralisering innebär att ledningen delegerar ansvar till underordnade chefer som får 

mandat att ta beslut inom vissa områden och Anthony et al (2014) menar att decentralisering 

kan skapa motivation eftersom det ger de underordnade cheferna möjlighet att komma in i en 

chefsroll för att öppna upp för utveckling. Författarna menar att det också kan skapa 

motivation genom att de underordnade cheferna känner sig delaktiga i beslutsprocessen och 

hur företaget drivs framåt. Decentralisering är vanligt i större organisationer där ledningen 

inte kan ha kontroll över många anställda samtidigt.  

 

Graungaard Pedersen, Zachariassen och Stentoft Arlbjørn (2018) har publicerat en artikel där 

författarna behandlar små och medelstora företags val av verksamhetsstyrning. Författarnas 

slutsats var att små och medelstora företag inte bör agera som stora företag vid val av styrning 

av verksamheten och att den största svårigheten som små och medelstora företag utsätts för är 

de knappa resurserna och begränsade möjligheten att agera snabbt. Fördelen för små och 
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medelstora företag med decentralisering är att det är enklare att implementera företagets 

visioner i en liten grupp och få gruppen att arbeta mot målet. Det som författarna anger som 

fördel med centralisering är möjligheten till att anställa personal utan att behöva ge dem 

beslutsfattande roller och att cheferna har all kontroll över allt som händer i företaget. 

Nackdelen med centralisering är att det ofta kan ta tid och bli hög arbetsbelastning för chefen 

i företaget.  

 

Hansson (1998) anger att för att implementera decentralisering i ett företag som styrs 

centraliserat finns stora krav inom tre områden och förändringen kommer vara 

resurskrävande. Områdena är den ekonomiska kulturen, tekniken och pedagogiken som finns 

etablerad i företaget. Enligt författaren kommer det kosta resurser att omvandla ett företag 

från centraliserat till decentraliserat och det ställs stora krav på ledningen för att optimera 

resultatet av verksamhetsförändringen. En av de viktigaste orsakerna för att lyckas med 

förändringen är enligt författaren att de anställda förstår meningen och motivet med att 

förändra verksamhetsstyrningen och att förändringen etableras stegvis.  

 

Atkin och Bildsten (2017) anger att det vore mest praktiskt för företagare att överväga att 

behålla det centrala styrsättet för att säkerställa att kraven på företaget kan efterlevas. 

Författarna rekommenderar att ledningen inte ska fortsätta på den decentraliserade trenden 

som finns inom branschen utan istället bör behålla det centraliserade styrsättet.  

 

3.7.2 Budgetarbete 

En budget sätts upp för en bestämd framtid och brukar vanligtvis behandla ett år eller längre 

perioder framåt vilket innebär att det är en långsiktig planering. Arbetet med budget kräver 

kräver mycket resurser, men trots den stora resursanvändningen blir utfallet ofta att budgeten 

inte stämmer överens med verkligheten (Anthony et al, 2014). Författarna menar att det är 

svårt att förutspå framtiden utifrån det utgångsläge företaget har vid budgetarbetets början 

vilket beror på att det finns många externa påverkningar på företag och deras omvärld som 

kan påverka både positivt och negativt. Andersson och Helander (1993) anger att småföretag 

ofta saknar förståelse för ekonomiska rapporter som budget och årsredovisningar. De är 

istället specialister inom sitt verksamhetsområde. 
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Budgetprocessen kan se ut på olika sätt beroende på om ledningen väljer att inkludera 

underchefer eller andra anställda i processen (Anthony et al, 2014). Sponem och Lambert 

(2015) menar att det inte alltid är självklart att effekten av att de anställda har varit med och 

tagit besluten i budgetprocessen är motiverande och tillfredsställande. Farahmita (2016) 

menar att det finns många fördelar med att inkludera decentraliserade chefer i 

budgetprocessen, till exempel att det är motiverande precis som Anthony et al (2014) anser, 

men att det även finns risker med att ge för mycket inflytande till chefer under ledningen..  

 

3.8 Stordriftsfördel 
Saxena och Subrahmanyam (2000), benämner att en av de mest gynnsamma fördelarna för ett 

stort företag är möjligheten till förbättrade kostnadsstrukturer. Genom att ha 

kostnadsstrukturer har företagen bättre möjlighet till att analysera vart kostnaderna finns. 

Författarna kommer i sin publikation fram till att kostnadsfördelningen hjälper företag att ge 

mer korrekta offerter till sina kunder eftersom stora företag har en bättre möjlighet till att 

kalkylera fram sina verkliga kostnader. För mindre företag är mer exakta kostnadsstrukturer 

en större belastning för företagen eftersom det blir för kostsamt att utforma strukturerna och 

att det ofta är vanligare med fluktuationer i mindre företag gör strukturerna mindre pålitliga. 

Lundmark (2017) är oenig med Saxena och Subrahmanyam och påstår istället att den 

viktigaste stordriftsfördelen är kopplingen som finns mellan en ökad produktionsnivå och 

sjunkande styckkostnad. Förhållandet kallas skalavkastning och beror på att företag får lägre 

inköpspriser när det handlar större kvantiteter. Ytterligare en orsak som Lundmark benämner 

som viktig gällande stordriftsfördelar är att stora företag har möjlighet till att bli mer effektiva 

eftersom de producerar fler varor och tjänster av liknande slag vilket leder till att den 

anställda personalen är specialister på sitt verksamhetsområde. Att som mindre företag 

konkurrera med stora företag är av stor svårighet på grund av stordriftsfördelar. 

 
 
3.9 Effektivitet 
Genom att bedöma företagets effektivitet ska en utomstående kunna bilda sig en uppfattning 

av om företaget är stabilt eller instabilt. Effektivitet är ett mått som avgör hur mycket varje 

anställd kan omsätta i värde (Gröjer, 2011). Effektivitet är ett mått som endast passar företag 

med vinstsyfte (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Effektivitet ska inte ses som ett objektivt 

resultat över hur väl verksamhetsstyrningen är anpassad till verksamheten utan ska sättas i 
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relation till verksamhetens mål. En stigande effektivitet i verksamheten behöver inte bero på 

att företaget har ökat sin effektivitet utan det kan bero på externa faktorer som ökad 

efterfrågan eller minskat utbud enligt korspriselasticitetsmodellen. Det kan även bero på andra 

makroekonomiska marknadsförändringar som konjunkturläge, marknadsräntor och teknisk 

utveckling (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Begränsade resurser kan innebära att ett ökat 

fokus på effektivt kan leda till att andra företagsmål får mindre fokus.  

 

 
Figur 3.2 Produktivitet och effektivitet  
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4. Empiri – Rådande ekonomiska ställning i Anläggarna 

 
I följande kapitel presenteras arbetets insamlade empiriska material. Det empiriska 

materialet är data som vi har framställt för att uppnå en slutsats i arbetet. Empirin har 

samlats in genom granskning av ekonomiska rapporter samt intervjuer. Kapitlet är fördelat 

över ekonomiska nyckeltal, ekonomiska modeller samt verksamhetsstyrning. Det empiriska 

materialet ligger till grund för arbetets slutsats. 

 

4.1 Nyckeltal för lönsamhet 
Lönsamhet är företagets förmåga att förvalta de resurser som de tillhandahåller. Lönsamhet 

skapas när företaget har lägre kostnader än intäkter (BAS Nyckeltal, 2013).  

 

4.1.1 Räntabilitet på totalt kapital 

Räntabiliteten i Anläggarna har under samtliga undersökningsår ökat. År 2014 var den 

avkastning som gavs på det totala kapitalet 2,32 procent. Fram till år 2016 ökade 

avkastningen till 14,32 procent. Det innebär att det har blivit en markant ökning av 

avkastningen på det totala kapitalet i företaget.  

 

 2016 2015 2014 
Rörelseresultat inkl. finansiella intäkter  2 818 556 859 677 318 875 
Totalt kapital  19 676 665 15 427 072 13 766 602 
Räntabilitet på totalt kapital  14,32 % 5,57 % 2,32 % 

Tabell 4.1 Räntabilitet på totalt kapital  

 
 

4.1.2 Vinstmarginal 

Vinstmarginalen i Anläggarna har ökat stadigt under de år vi har undersökt. Vinstmarginalen 

ger oss hur stort resultatet, innan räntekostnader och bokslutsdispositioner, är i förhållande till 

nettoomsättningen. Det som går att tyda är att resultatet har ökat mer än nettoomsättningen i 

företaget.  

 

 2016 2015 2014 
Rörelseresultat inkl. finansiella intäkter 2 818 556 859 677 318 875 
Nettoomsättning 37 902 853 28 317 888 23 053 780 
Vinstmarginal 7,44 3,05 1,38 

Tabell 4.2 Vinstmarginal  
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4.1.3 Kapitalets omsättningshastighet 

Kapitalets omsättningshastighet beräknar hur många gånger företaget hinner omsätta sitt 

kapital per bokslutsår. Anläggarna har en konstant, långsam ökning av 

omsättningshastigheten och befinner sig mellan 1,67 gånger år 2014 till 1,92 gånger år 2016. 

Det är värdefullt för företaget att ha en positiv trend gällande kapitalomsättningshastigheten.  

 

 2016 2015 2014 
Nettoomsättning 37 902 853 28 317 888 23 053 780 
Totalt kapital 19 676 665 15 427 072 13 766 602 
Kapitalets omsättningshastighet 1,92 1,82 1,67 

Tabell 4.3 Kapitalets omsättningshastighet  

 

 

4.2 Nyckeltal för finansiell balans  
Finansiell balans är hur ett företag är finansierat och förklarar förhållandet mellan skulder och 

eget kapital (Carlsson, 2014). Ju mindre andel som är finansierat med skulder desto mer 

stabilt blir företaget eftersom de inte påverkas i lika stor grad av finansiella kostnader.  

 

4.2.1 Soliditet 

Soliditeten i Anläggarna förbättras över åren, vilket innebär att företaget får en mer stabil 

ekonomisk grund. Att soliditeten ökar innebär att det kan bli lättare att få lån från till exempel 

kreditinstitut och det tyder dessutom på att lånen har minskat i företaget.  

 

 2016 2015 2014 
Eget kapital inkl. 78 % obeskattade 
reserver 

5 552 208 3 446 024 2 882 091 

Totalt kapital 19 676 665 15 427 072 13 766 602 
Soliditet  28,22 22,34 20,93 

Tabell 4.4 Soliditet  

 

 

4.2.2 Räntetäckningsgrad 

Räntetäckningsgrad berättar hur många gånger företaget har möjlighet att betala sina 

finansiella kostnader med hjälp av resultatet efter avdrag för finansiella poster. Det bör 

poängteras att resultatet av räntetäckningsgraden är ett ögonblicksmått av 

betalningsmöjligheten. Det innebär inte att företaget vid samtliga tidpunkter har möjlighet att 
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betala sina skulder. Räntetäckningsgraden har under år 2016 ökat markant vilket bör ses som 

något positivt. En anledning till det kan vara att Anläggarna genomfört ett bankbyte och till 

följd av det förhandlat om sina räntor. 

 

 2016 2015 2014 
Resultat efter finansiella poster inkl. 
finansiella kostnader 

2 818 556 859 667 318 875 

Finansiella kostnader 106 508 128 953 196 956 
Räntetäckningsgrad 26,46 6,67 1,62 

Tabell 4.5 Räntetäckningsgrad  

 

4.2.3 Kassalikviditet och balanslikviditet 

Likviditet i företaget beskriver hur företagets möjligheter till att finansiera sina 

betalningsåtaganden ser ut. En hög likviditet innebär att företaget har goda möjligheter att 

betala sina skulder medan en för hög likviditet kan innebära att företaget går miste om 

investeringsmöjligheter med bättre avkastning. För företag med låg likviditet finns betydande 

risk för att betalningsmöjligheter saknas och likvidation kan komma att krävas (Ohlsson, 

2016). Kassalikviditet är hur många gånger företaget har möjlighet att betala sina kortfristiga 

skulder med hjälp av sina likvida medel. Företaget har en ständigt ökande kassalikviditet och 

visar nu på nivåer kring ett, vilket kan anses vara positivt enligt Arvidsson et al (2013).  

 

 2016 2015 2014 
Omsättningstillgångar exkl. lager 10 675 891 7 567 737 3 711 949 
Kortfristiga skulder 8 717 498 6 412 073 6 278 636 
Kassalikviditet 1,22 1,18 0,59 

Tabell 4.6 Kassalikviditet  

 

Balanslikviditeten är företagets likviditetsmått på lång sikt (Arvidsson et al, 2016). 

Anläggarnas balanslikviditet har under samtliga år vi undersökt ökat vilket tyder på en positiv 

trend i företaget.  

 

 2016 2015 2014 
Omsättningstillgångar 11 520 739 8 491 411 6 203 894 
Kortfristiga skulder 9 039 860 7 951 965 6 278 636 
Balanslikviditet 1,27 1,07 0,99 

Tabell 4.7 Balanslikviditet 
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4.2.4 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden i Anläggarna har minskat över tid. Anmärkningsvärt är att 

skuldsättningsgraden har minskat trots att företaget har ökat den totala andelen skulder rejält 

mellan bokslutsåren. Det kan förklaras genom att studera det egna kapitalet och de 

obeskattade reserverna eftersom de har ökat med en högre hastighet än vad skulderna har 

ökat. 

 

 2016 2015 2014 
Avsättningar inkl. skulder 13 265 357 11 361 748 10 375 211 
Eget kapital inklusive 78 % obeskattade 
reserver 

5 552 208 3 446 024 2 882 091 

Skuldsättningsgrad 2,39 3,30 3,60 
Tabell 4.8 Skuldsättningsgrad  

 

4.3 Övriga nyckeltal  
Anläggarna har fördelat kostnaderna i resultaträkningen över rörelsekostnader och finansiella 

kostnader. Rörelsekostnaderna är fördelade i handelsvaror, övriga kostnader, 

personalkostnader och nedskrivningar.  

 

Rörelsekostnad 2016 2015 2014 
Handelsvaror -21 460 587 -15 309 889 -11 392 164 
Övriga kostnader -2 813 193 -2 402 339 -2 493 604 
Personalkostnader  -9 723 864 -8 884 558 -8 068 539 
Nedskrivning -1 094 373 -844 228 -923 186 
Totala kostnader -35 092 017 -27 459 014 -22 877 493 
Finansiella kostnader  -106 508 -128 953 -196 956 

Tabell 4.9 Rörelsekostnader.  

 

4.3.1 Varukostnader 

Anläggarna har relativt jämna kostnader över samtliga år som analyseras, bortsett från 

kostnaderna för handelsvaror som består av företagets inköp av material och liknande. 

Handelsvarorna som bolaget använder sig av kan ha stora skillnader i pris och Anläggarna 

kan också ha stora variationer i hur mycket handelsvaror respektive projekt kräver.  

 

För att undersöka hur stora varukostnader Anläggarna har i förhållande till nettoomsättningen 

använder vi oss av en beräkning som påvisar hur stor den procentuella andelen av 

varukostnaderna är. Varukostnaderna i förhållande till nettoomsättningen har i Anläggarna 



 

 28 

sedan år 2014 stigit vilket innebär att kostnaden för varuinköp utgör en större del av 

nettoomsättningen än vad den tidigare har gjort.  

 

Tabell 4.10 Handelsvaror i förhållande till omsättning  

 

4.3.2 Personalkostnader 

I personalkostnaderna ingår löner och arbetsgivaravgifter och enligt Ekonomifakta (2018) har 

arbetsgivaravgiften varit konstant på 31,42 procent under de åren vi analyserat företaget. 

Genom att dra av den procentsatsen ges vetskap om den totala bruttolönen i företaget. Sedan 

fördelas den summan över årets 12 månader vilket leder till att genomsnittslönen i företaget är 

30 900 kr under 2017. Det innebär att genomsnittslönerna i företaget är högre än 

branschstandard för samtliga av de år vi analyserat då snittlönerna enligt Statistiska 

Centralbyrån är 28 600 kronor år 2016, år 2015 är den 27 500 kronor och år 2014 är 

snittlönen 23 000 kronor. Sedan år 2014 har företaget befunnit sig i en tillväxtfas och därför 

konstant ökat sin omsättning. Antalet anställda i företaget har ökat från 16 till 18 personer 

från år 2014 till 2016. Enligt Arbetsgivarverket (2018) är den genomsnittliga löneökning 2,1 

% per år.  

 

 2016 2015 2014 
Antal anställda 18 17 16 
Personalkostnader 9 723 864 8 884 558 8 068 539 
Genomsnittlig personalkostnad 540 215 522 621 504 284 
Genomsnittlig kostnadsökning personal  3,34% 3,64% 2,95% 
Genomsnittlig lön 30 900 29 900 28 800 

Tabell 4.11 Personalkostnader  

 

Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen har sedan år 2014 minskat vilket innebär 

att nettoomsättningen har ökat mer än vad personalkostnaderna har gjort. Det innebär att 

företaget har lyckats att effektivisera arbetet eller att de har höjt sina priser mot kund.  

 

 

 

 2016 2015 2014 
Handelsvaror  21 416 587 15 309 889 11 392 164 
Nettoomsättning 37 860 799 28 154 149 23 053 780 
Varukostnad i förhållande till 
omsättning 

56,56%  54,38% 49,41% 
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 2016 2015 2014 
Personalkostnader 9 723 864 8 884 558 8 068 539 

Nettoomsättning  37 860 799 28 154 149 23 053 780 

Personalkostnad i förhållande till 
omsättning 

25,68%  31,56% 35,00% 

Tabell 4.12 Personalkostnader i förhållande till nettoomsättning  

 

4.3.3 Nedskrivningar 

Anläggarna skriver ner sin fastighet med 4 procent per år, bilar och andra transportfordon 

skrivs ner med 10-20 procent per år och inventarier och arbetsmaskiner skrivs ner med 10-25 

procent per år. En nedskrivning blir en direkt kostnad för företaget (Miles, 1987). 

 

4.4 DuPont-modellen 
DuPont-modellen gör det möjligt att se hur en förändring i någon del av verksamhetens 

ekonomi kan påverka den slutliga avkastningen på kapitalet, i det här fallet på det totala 

kapitalet (Greve, 2017). 

 

4.4.1 DuPont för år 2014 

Vid uppställningen av Anläggarnas redovisade resultat och tillgångar för år 2014 kan 

räntabiliteten på totalt kapital utläsas till 2,32 procent vilket beror på att både vinstmarginalen 

och kapitalomsättningshastigheten är låga. Vinstmarginalen är resultatet av rörelseintäkterna 

inklusive ränteintäkter i relation till den totala omsättningen och en låg vinstmarginal innebär 

att rörelseresultatet är lågt i förhållande till omsättningen. Att vinstmarginalen är låg beror 

därmed på att kostnaderna för året var höga i relation till omsättningen och de finansiella 

intäkterna. Kapitalomsättningshastigheten påverkas av det totala kapitalet i förhållande till 

omsättningen och ett lågt värde tyder på att omsättningen är för låg i förhållande till det totala 

kapitalet.  
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Figur 4.1 Uppställning av DuPont för Anläggarna år 2014  

 

4.4.2 DuPont för år 2015 

År 2015 var räntabiliteten högre jämfört med år 2014 vilket beror på att både vinstmarginalen 

och kapitalomsättningshastigheten har ökat och därmed lett till en högre räntabilitet på det 

totala kapitalet. Ökningen av vinstmarginalen kan vid en jämförelse av figur 4.1 och 4.2 

utläsas beror på att rörelseresultatet inklusive de finansiella intäkterna har ökat mer än 

omsättningen gjort under året. Att omsättningshastigheten har ökat beror på att omsättningen 

har ökat samtidigt som det totala kapitalet har minskar för perioden.  

 

 
Figur 4.2 Uppställning av DuPont för Anläggarna år 2015  
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4.4.3 DuPont för år 2016 

Jämfört med föregående år har kapitalomsättningshastigheten minskat från 2,78 till 1,93. 

Minskningen beror på att det totala kapitalet har ökat mer än vad omsättningen har gjort från 

föregående år. Trots det visar Anläggarna på en markant förändring i räntabiliteten på totalt 

kapital som ökat från 8,45 till 14,32 procent. Ökningen beror på att företagets vinstmarginal 

ökat kraftigt som en följd av att rörelseresultatet förbättrats i relation till omsättningen från 

föregående år. Bakgrunden till ökningen av rörelseresultatet är att rörelsekostnaderna är lägre 

i relation till omsättningen.  

 

 
Figur 4.3 Uppställning av DuPont för Anläggarna år 2016  

 

4.5 Kassaflödesanalys 
När vi har utfört kassaflödesanalyser av företaget har vi valt att använda oss av indirekt metod 

framför direkt metod eftersom, enligt Greve (2017), den indirekta metoden ger mer 

information om vad som skett i företaget under bokslutsperioden eftersom den är mer 

specificerad. Kassaflödesanalysen för år 2014 påvisar att det har skett stora investeringar i 

företaget under året vilket resulterar i att det blir ett negativt kassaflöde (Bilaga 4). I 

kassaflödet för år 2015 påvisas ett positivt resultat där det inte skett lika omfattande 

investeringar vilket resulterar i ett stort positivt flöde. Under år 2016 kan utläsas att 

Anläggarna återigen har gjort stora investeringar under bokslutsperioden. Trots det har 

kassaflödet lyckats förbli positivt trots investeringarna och det ska ses som något positivt för 

företaget. Utifrån kassaflödesanalysen kan också utläsas att rörelsekapitalet under år 2014 var 
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negativt, men företaget har därefter visat positiva resultat. År 2016 har rörelsekapitalet ökat 

från drygt 500 000 till cirka 2 500 000 vilket är en markant skillnad som ger Anläggarna 

större utrymme för fortsatt ökad investering jämfört med tidigare år. 

 

4.6 Verksamhetsstyrning 
Anläggarnas aktiekapital är fördelat över tre delägare där samtliga ägare är anställda i 

företaget. Tröger och Olsén har liknande roller i företaget då de arbetar som projektledare 

med fokusering på nya projekt och offertansvar. Olsson arbetar även han med offerter men 

lägger största delen av sin arbetsdag men anläggningsarbete och färdigställande av projekt. 

Utöver de tre cheferna i företaget finns en stödfunktion som ansvarar för ekonomin med 

fakturering och liknande samt sköter mycket av det administrativa arbetet. De resterande 14 

anställda är anläggningsarbetare som fokuserar på att arbeta med att färdigställa projekt.  

 

 
Figur 4.4 Organisationsstruktur i Anläggarna  

 

Anläggarnas organisationsstruktur tolkar vi ser ut som ovanstående figur vilken visar att det 

är en centraliserad styrning i företaget. De personer som besitter det yttersta ansvaret är 

fördelat över de tre delägarna i Anläggarna, Tröger, Olsén och Olsson och de tre tillsammans 

har den beslutsfattande rollen i företaget. Stödfunktionen är en administrationsavdelning som 

består av Susanne Petersson som hanterar leverantörsfakturor, fakturainbetalningar och som 

växeltelefonist för företagets kunder. Under stödfunktionen och ledning finns de anställda i 

företaget som för nuvarande är 14 stycken anställda som arbetar med att färdigställa projekt 
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inom företaget. Varje tisdag har företaget möten för genomgång av arbete som ska utföras i 

organisationen samt för planering och inköp av material för kommande arbetsuppgifter.  

 

Vid intervjuer med Anläggarnas ledning får vi vetskapen om att de inte arbetar aktivt med 

lönsamhet- och ekonomistyrning eftersom kunskap saknas inom området. Ledningen har 

erfarenhet inom mark- och anläggningsbranschen, men har inte utbildning i ekonomi vilket 

bidrar till att de inte har möjligheten att optimera verksamhetsstyrningen. Lönsamheten har 

ökat som en följd av den rådande högkonjunkturen och inte ett aktivt arbete med 

ekonomistyrningen.  

 

Att ställa upp en budget har i kapitel tre nämnts som ett formellt styrmedel för att nå uppsatta 

mål (Anthony et al, 2014), men det är något som Anläggarna valt att inte arbeta efter. 

Anledningen till att företaget inte arbetar med budget beror enligt ledningen på att kunskap 

om budget saknas. 

 

4.7 Stordriftsfördelar 
I en inledande intervju med Anläggarna undersöker vi vilka de anser vara deras största 

konkurrenter. Anläggarnas ledning anger tre bolag som tillhör större koncernbolag med 

verksamheter på flertalet ställen i Sverige. Att konkurrera med företag som har möjlighet att 

ta del av stordriftsfördelar kan enligt Lundmark (2017) vara besvärligt då stordriftsfördelar 

ger en möjlighet för aktuella företag att kontrollera marknadens prisbild. 

 

Saxena och Subrahmanyam (2000), benämner att en av de mest gynnsamma fördelarna för ett 

stort företag är möjligheten till förbättrade kostnadsstrukturer. Genom att ha 

kostnadsstrukturer har företagen bättre möjlighet att analysera vart kostnaderna i ett företag 

finns. Författarna kommer i sin publikation fram till att kostnadsfördelningen hjälper stora 

företag att ge mer korrekta offerter till sina kunder eftersom företagen har en bättre möjlighet 

att kalkylera fram sina verkliga kostnader. För mindre företag är mer exakta 

kostnadsstrukturer mer av en belastning för företagen eftersom det blir för kostsamt att 

utforma strukturerna och att det ofta är vanligare med fluktuationer i mindre företag gör 

strukturerna mindre pålitliga.  

  



 

 34 

5. Analys – Jämförelser mellan Anläggarna, konkurrenter samt 

branschstandard 

 
Analyskapitlet innehåller tolkningar och förklaringar av det empiriska materialet som ställs i 

relation till teorin för att visa på samband och skillnader. Analysen ger en djupare förståelse 

för det som förklaras i slutsatsen.  

 

5.1 Nyckeltal för lönsamhet 
Vid jämförelse av Anläggarnas nyckeltal med branschnyckeltal och konkurrenternas nyckeltal 

framkommer att det finns områden som Anläggarna är bättre på än konkurrenterna, men att 

det även finns områden som behöver förändras för att ha möjlighet till att förbättra sitt resultat 

och nå samma nivåer som konkurrenterna.  

 

5.1.1 Räntabilitet på totalt kapital  

Räntabilitet på totalt kapital anger vilken avkastning som företaget lyckats generera på det 

totala kapitalet som är bundet i tillgångar (Öberg, 2017). Enligt Statistiska Centralbyrån (a, 

u.å.) är branschsnittet över tillgångar i anläggningsbranschen med upptill 19 anställda 8 

miljoner kronor. Anläggarna har tillgångar som uppgår till 19,7 miljoner kronor i värde enligt 

årsredovisningen vilket innebär att Anläggarna har mer än dubbelt så mycket tillgångar som 

medianen i deras jämförelseklass. Det tyder på att för att nå upp i samma nivåer för 

räntabiliteten som branschen uppnår måste Anläggarna även ha ett dubbelt så stort 

rörelseresultatet när de finansiella intäkterna inkluderats.  

 

Branschsnittet på räntabilitet på totalt kapital har ständigt uppgått till drygt 20 procent medan 

Anläggarna har ökat sin räntabilitet från 2,32 procent år 2014 till 14,32 procent år 2016 vilket 

tyder på att Anläggarna befinner sig under branschsnittet. Den ökning som skett av 

räntabiliteten kan utifrån DuPont-modellen utläsas beror på att rörelseresultatet har ökat i en 

högre takt jämfört med ökningen av det totala kapitalet. Rörelseresultatet har ökat från 300 

000 kronor år 2014 till 2,8 miljoner kronor år 2016 vilket är en ökning på 89 procent 

samtidigt som det totala kapitalet har haft en mindre omfattande ökning i värde vilket ger en 

förklaring till den ökande räntabiliteten. 
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Genom att jämföra Anläggarnas räntabilitet på totalt kapital med närliggande konkurrenter 

och Statistiska Centralbyråns branschnyckeltal kan vi dra parallellen att i jämförelse med LSE 

Mark med fyra stycken anställda och en omsättning på cirka tre miljoner kronor, Maskin och 

Smide med 30 stycken anställda och en omsättning på knappa 19 miljoner kronor och SEAB 

med 35 stycken anställda och en omsättning på cirka 72 miljoner kronor, har Anläggarna en 

mycket bättre avkastning på det totala kapitalet. Vid jämförelse med Markanläggning Jonas 

Lindell framkommer att Anläggarna bara har hälften så god avkastning på totalt kapital som 

konkurrenten. Skillnaden mellan Markanläggning Jonas Lindell och Anläggarna är en 

lagerförändring av produkter i arbete för Markanläggning Jonas Lindell som belastar 

resultaträkningen med cirka 3,4 miljoner kronor. Om den posten hade varit med i samtliga 

beräkningar hade det lett till ett mindre gap mellan vinstmarginalen för de två bolagen.  

 

 
Diagram 5.1 Räntabilitet på totalt kapital  

 

5.1.2 Vinstmarginal 

Anläggarnas nettoomsättning har ökat under samtliga av de år vi valt att analysera. 

Nettoomsättning har ökat från 23 miljoner kronor år 2014 till 38 miljoner kronor 2016. I 

samband med ökningen av nettoomsättning har rörelseresultatet ökat vilket har lett till att 

vinstmarginalen i företaget har förbättrats, men är fortfarande lägre än branschsnittet. Den 
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positiva trenden som finns för vinstmarginalen i Anläggarna tyder på att bolaget snart kan 

befinna sig på samma nivå som branschsnittet om utvecklingen fortsätter.  

 

Konkurrenten Markanläggning Jonas Lindell AB, med liknande marknadssegmentering som 

Anläggarna, har en vinstmarginal år 2016 på 15,15 procent. Att Markanläggning Jonas 

Lindell har en högre vinstmarginal än vad Anläggarna har kan bero på att de har en förändring 

av lager och pågående arbete för annans räkning som påverkar vinstmarginalen med 3,4 

miljoner kronor vilket är en upprepande rörelseintäkt. Skillnaden mellan bolagen är att 

Anläggarna har 18 stycken anställda jämfört med Markanläggning Jonas Lindell som har nio 

stycken anställda. Anläggarna har dubbelt så många anställda under perioden och har en 

nettoomsättning på 38 miljoner kronor år 2016 vilket endast är tio miljoner kronor högre än 

Markanläggning Jonas Lindell vilket tyder på att Anläggarna har en lägre effektivitet.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.2 Vinstmarginal  

 

5.2 Nyckeltal för finansiell balans 

5.2.1 Soliditet 

Soliditeten i företaget ger oss informationen om hur stor del av det totala kapitalet som är 

finansierat av eget kapital (Arvidsson, et al 2013). En låg soliditet innebär att företaget är 

finansierat med en stor andel skulder och därmed är beroende av externa finansiärer för att 
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bedriva sin verksamhet. Anläggarna har under samtliga av de år vi analyserat haft en lägre 

soliditet än branschsnittet vilket tyder på att företaget har en högre andel skulder än 

medianföretaget. Förändringen mellan år 2015 och 2016 visar på en tydlig förbättring av 

företagets soliditet och det trots att skulderna mellan dessa år har ökat, vilket betyder att det 

totala kapitalet har ökat mer. Anläggarna och deras konkurrenter har samtliga lägre soliditet 

än branschsnittet. Anläggarna har under de analyserade åren haft en god tillväxt vilket enligt 

Öberg (2012) ofta sker i samband med minskad soliditet eftersom nya investeringar kräver 

kapital och i ett tillväxtföretag är det lättast att finansiera investeringarna med nya krediter. 

 

 
Diagram 5.3 Soliditet  

 

 

5.2.2 Räntetäckningsgrad 

Räntetäckningsgrad anger företags möjlighet att betala räntekostnaderna under 

bokslutsperioden (SFR Redovisning, 2018) och under år 2014 var Anläggarnas förmåga att 

betala sina räntekostnader extremt låg med endast möjlighet att göra det 1,62 gånger. 

Räntetäckningsgraden är ett ögonblicksmått vilket innebär att det finns en risk att Anläggarna 

under vissa perioder av året inte haft möjlighet att betala sina räntekostnader. 

Räntetäckningsgraden har förbättrats drastiskt i företaget under de perioder vi jämför och det 

har skett trots att skulderna har ökat. En förklaring till det kan vara att rörelseresultatet ökat i 

högre takt. Ytterligare en faktor till varför räntetäckningsgraden har höjts kan förklaras genom 
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att de finansiella kostnaderna har minskat vilket tyder på att företagets skuldränta har minskat. 

Att de finansiella kostnaderna har minskat kan bero på att företaget har genomfört ett 

bankbyte vilket har inneburit lägre finansiella kostnader. För Anläggarna har de kortfristiga 

skulderna ökat från 6,3 miljoner kronor år 2014 till 9 miljoner kronor under 2016. De 

långfristiga skulderna i Anläggarna har varierat under åren och skillnaden mellan år 2014 och 

2016 är en ökning av skulder på knappt 130 000 kronor. 

 

 
Diagram 5.4 Räntetäckningsgrad  

 

5.2.3 Kassalikviditet och balanslikviditet 

Enligt Greve (2017) bör kassalikviditeten aldrig understiga ett, vilket Anläggarna 

åstadkommer under år 2015 och 2016. Det går att se en positiv trend angående 

kassalikviditeten i företaget, men Anläggarna bör dock vara observanta på utvecklingen av 

kassalikviditeten då den inte bör försämras avsevärt men inte heller förbättras ytterligare 

eftersom det kan tyda på att företaget inte investerar optimalt eller att de erbjuder för långa 

kredittider till kund. Markanläggning Jonas Lindell och Maskin och Smide har kassalikviditet 

under 1 vilket tyder på att de har svårt att betala sina kortfristiga skulder vilket kan anses 
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innebära att företagen har en sämre kreditvärdighet. SEAB ligger på kassalikviditet runt 1 

under samtliga år vilket tyder på att företaget har en god kostnadsstruktur. Andrén, Eriksson 

och Hansson (2015) påstår att en för hög kassalikviditet ska tolkas som att företaget går miste 

om att göra investeringar till följd för att hålla likvida medel i företaget som missgynnar 

företaget på lång sikt eftersom investeringsmöjligheter elimineras. I jämförelse med 

branschnyckeltalen ligger samtliga konkurrenter och Anläggarna på en betydligt lägre nivå, 

men det anser vi inte vara något negativt eftersom det tyder på att företagen investerar 

överflödigt kapital.  

 

 
Diagram 5.5 Kassalikviditet  

 

Anläggarnas balanslikviditet befinner sig under samtliga år under 1,5 gånger vilket enligt 

Greve (2017) är minimikrav för att anses som en godtagbar nivå på balanslikviditeten. En för 

låg balanslikviditet kan vara avgörande för hur företaget klarar av framtida negativa resultat. 

Anläggarnas kassalikviditet har under år 2016 och år 2015 överstigit 1 vilket enligt Greve 

(2017) är en godtagbar nivå på kassalikviditeten. Arvidsson et al (2016) anger att vid 

framtidsplanering först kan utläsa att kassalikviditeten blir positiv eller negativ och sedan 

påverkar balanslikviditeten på lång sikt. Därför tolkar vi att förhöjningen av kassalikviditet 

kommer leda till att balanslikviditeten kommer höjas till en mer godtagbar nivå på sikt. 
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Diagram 5.6 Balanslikviditet 

 

5.2.4 Skuldsättningsgrad  

Skuldsättningsgrad är förhållandet mellan företagets skulder och det egna kapitalet. I 

Anläggarna har skuldsättningsgraden minskat under de analyserade åren trots att företaget har 

ökat sina skulder. Att skuldsättningsgraden ändå minskat beror på att det egna kapitalet har 

ökat i större procentuell utsträckning jämfört med skulderna. I relation till branschnyckeltalen 

har Anläggarna under år 2014 och 2015 haft högre skuldsättningsgrad än branschsnittet. 

Andrén, Eriksson och Hansson (2015) menar att för företag som befinner sig i en tillväxtfas är 

det positivt med stora investeringar vilket vi tolkar att stora investeringar kan leda till en ökad 

skuldsättning. Vi kan utifrån kassaflödesanalyserna se att företaget gör investeringar samtliga 

år samt att skulderna ökat under år 2014 och 2016.  

 

Vid jämförelse med de konkurrerande företagen kan vi se att Anläggarna har lägre 

skuldsättningsgrad än LSE Mark och Maskin och Smide, men Markanläggning Jonas Lindell 

och SEAB presenterar båda lägre nivåer. Att SEAB har lägre skuldsättningsgrad jämfört med 

Anläggarna kan bero på att de inom koncernen överför likvida medel genom koncernbidrag 

och därmed inte behöver ta nya lån för att göra investeringar. Markanläggning Jonas Lindell 

har enligt årsredovisningen ungefär lika stor andel eget kapital, men har hälften så mycket 
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skulder som Anläggarna, vilket förklarar varför Markanläggning Jonas Lindell har lägre 

skuldsättningsgrad.  

 

 
Diagram 5.7 Skuldsättningsgrad 

  

 

5.3 Övriga nyckeltal 

5.3.1 Varukostnader 

När varukostnaderna i förhållande till nettoomsättningen ökar innebär det att varuinköpen 

genererar en lägre nettoomsättning eller att planeringen kring varuinköpen inte stämmer 

överens med offerterna. Anläggarna har en något lägre materialkostnad än vad 

Markanläggning Jonas Lindell har men det är marginella skillnader. Markanläggning Jonas 

Lindell har varuinköp på cirka 17 miljoner kronor och Anläggarna har varuinköp på cirka 

21,5 miljoner kronor. Lundmark (2017) säger att stora kvantiteter av varuinköp leder till lägre 

inköpspris vilket gynnar SEABs resultat då bolaget tillhör en koncern som kan göra samlade 

inköp och sedan fördela dem över samtliga dotterbolag. LSE Mark och Maskin och Smide har 

låga varukostnader i förhållande till nettoomsättningen vilket kan bero på att bolagen saknar 

har små lagerkvantiteter.  
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Diagram 5.8 Varukostnader i förhållande till nettoomsättning  

 
 

5.3.2 Personalkostnader  

Den procentuella genomsnittliga löneökningen i Sverige är enlig Arbetsgivarverket (2018) 2,1 

procent. Anläggarna har en löneökning på drygt tre procent samtliga år vilket är högre än 

genomsnittet. En anledning till att de erbjuder högre löner kan bero på att de är beroende av 

kompetent personal för att kunna erbjuda den höga kvalitet som enligt Anläggarna är deras 

vision och därmed använder de en högre lön som en form av belöningssystem för att behålla 

och attrahera ny personal. Anläggarna tenderar att vid jämförelse med närliggande företag ha 

en hög lön. Vid jämförelse med LSE Mark och Maskin och Smide som har lägre 

lönekostnader än Anläggarna framkommer att konkurrenterna har en sämre vinstmarginal och 

lägre räntabilitet vilket tyder på att det företagen är mindre lönsamma än Anläggarna. 

Markanläggning Jonas Lindell har en högre vinstmarginal och en bättre räntabilitet än 

Anläggarna och har under år 2016 en högre genomsnittlig lönekostnad än Anläggarna. SEAB 

har lägre räntabilitet och lägre vinstmarginal än Anläggarna men en högre lönekostnad. Det 

tolkar vi som en följd av stordriftsfördelar. 
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Diagram 5.9 Genomsnittliga löner  

 

Jämför vi Anläggarnas personalkostnader i förhållande till nettoomsättningen med 

konkurrenterna kan enligt diagram 5.10 utläsas att Anläggarnas personalkostnader står för en 

större andel av nettoomsättningen än vad Markanläggning Jonas Lindell och SEAB har. Det 

tyder på att Markanläggning Jonas Lindell och SEAB har en bättre effektivitet per anställd 

eller tar ut högre priser jämfört med Anläggarna. SEAB tillhör en större koncern vilket enligt 

Lundmark (2017) bidrar till stordriftsfördelar som möjliggör högre effektivitet inom bolaget. 

Markanläggning Jonas Lindell omsätter år 2016 26,5 miljoner kronor vilket är nästan 10 

miljoner kronor mindre än Anläggarna men har endast hälften så många anställda vilket tyder 

på en högre effektivitet i företaget. LSE Mark och Maskin och Smide är de företag som har 

högre andel personalkostnader i förhållande till nettoomsättning och är de som har sämst 

lönsamhet av de bolagen som finns med i jämförelsen.  
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Diagram 5.10 Personalkostnader i förhållande till nettoomsättning  

 

 

5.4 Nedskrivningar  

Anläggarna har under de år vi analyserat haft en hög nedskrivning av sina inventarier i 

förhållande till de konkurrenter vi jämför företaget med. Statistiska Centralbyrån presenterar 

ingen genomsnittlig procentsats gällande nedskrivning utan presenterar årligen 

nedskrivningens värde av nettoomsättningen (Statistiska Centralbyrån a, u.å).  

 

Miles (1987) poängterar vikten av att ett företag gör rätt nedskrivning av sina tillgångar och 

benämner även att en nedskrivning blir en direkt kostnad för företaget. Det innebär att om 

Anläggarna hade skrivit ner sina tillgångar mindre hade det inneburit att företaget fått ett 

bättre resultat eftersom kostnadsposterna i företaget hade minskat. När vi analyserat 

Anläggarnas nedskrivningstakt i förhållande till konkurrenterna upptäcker vi att företaget 

tillhör det högre skiktet för nedskrivningar på både inventarier och byggnader.  
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Nedskrivning Inventarier Byggnader och 
mark 

Anläggarna 10-25 % 4 % 
Markanläggning Jonas Lindell 15-20 % - 
LSE Mark 20 % 2-4 % 
SEAB 20 % 4 % 
Maskin och Smide 20 % 5% 

Tabell 5.1 Nedskrivning  

 

5.5 Stordriftsfördelar 
I en av våra intervjuer anger Anläggarnas ledning att deras största konkurrenter är tre olika 

bolag, varav två ingår i större koncerner. Saxena och Subrahmanyam (2000) och Lundmark 

(2017) benämner flertalet fördelar med att driva stora bolag bland annat att större företag har 

möjlighet till att bättre analysera sina kostnadsstrukturer samt att stora inköpskvantiteter ofta 

ger minskade styckpriser. Genom att ställa författarnas åsikter om stordriftsfördelar i relation 

till den empiriska datan kan vi utläsa att koncernbolagen har möjlighet till lägre 

vinstmarginal, lägre avkastning på totalt kapital, lägre räntetäckningsgrad och lägre 

kassalikviditet. Koncernföretag har möjlighet till lägre räntetäckningsgrad och kassalikviditet 

eftersom vi tror att om ett av bolagen i en koncern skulle ha svårigheter att betala sina 

fakturor eller räntor skulle ett annat bolag bidra med ett koncernbidrag för att täcka 

kostnaderna. Ohlsson (2016) säger att en för hög kassalikviditet innebär att företaget blir av 

med möjligheter till att investera kapital för en högre avkastning. Vi tolkar Ohlssons 

påstående som att det inte är något negativt att koncernföretagen har en lägre kassalikviditet 

än Anläggarna. Koncernbolagen som Anläggarna ser som sina största konkurrenter har lägre 

kostnader för sina materialinköp och för sin personal i förhållande till nettoomsättningen det 

tyder på att Lundmarks (2017) konstataterande om lägre inköpspriser vid högre kvantiteter 

styrker vårt empiriska material. En lägre personalkostnad i förhållande till nettoomsättningen 

tyder på att effektiviteten i koncernföretagen är högre än i Anläggarna. Saxena och 

Subrahmanyam (2000) anger att en av stordriftsfördelarna i ett företag är möjligheten till 

arbetet med fluktuationer på efterfrågan är något som gynnar större företag vilket kan vara en 

förklaring till varför koncernbolagen kan arbeta mer effektivt.  

 

5.6 Kassaflödesanalys 
Greve (2017) anser att ett företag ska lägga mer vikt på analys av kassaflödet än på de 

ekonomiska nyckeltalen eftersom de ekonomiska nyckeltalen är tillfälliga mått och 

kassaflödesanalysen ger en mer trovärdig och korrekt bild av företagets ekonomiska ställning. 
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Anläggarna har ett negativt kassaflöde år2014, men för år 2015 och 2016 är kassaflödet 

positivt. Något som är positivt är att Anläggarna under samtliga år har stora negativa poster på 

investeringsverksamheten vilket enligt Andrén, Eriksson och Hansson (2015) är ett gott 

tecken på att företaget kommer fortsätta att utvecklas i en positiv riktning. Den löpande 

verksamheten är positiv under år 2014 och 2015 och negativ under 2016 och den mest 

bidragande faktorn till det är förändringen av lagret som ökat i värde (Bilaga 4). 

Finansieringsverksamheten är den verksamhet som är mest föränderlig i verksamheten, under 

år 2014 och 2016 är finansieringsverksamheten positiv vilket beror på upptagning av nya lån. 

Under 2015 gjordes stora amorteringar som ledde till att finansieringsverksamheten i 

kassaflödesanalysen blev negativ, se bilaga 4. Under 2015 amorterar Anläggarna sina lån 

vilket enligt ledningen ligger till grund för ett bankbyte och omförhandling av lånevillkor.  

 

 
Diagram 5.11 Kassaflödesanalys 

 

5.7 Verksamhetsstyrning  
Ansvarsfördelningen är upplagd på så sätt att ledningen är de som har det yttersta ansvaret i 

samtliga beslut som tas. Företaget och deras chefer arbetar tätt ihop och informerar varandra 

om vad som sker i företaget under morgonmöten som hålls på veckovis basis. Öberg (2012) 

poängterar att när ett företag ökar sin omsättning snabbt leder det till att kostnadsstrukturen 

ofta stegras markant vilket är något som ledningen i Anläggarna bör fokusera på då deras 

omsättning har ökat kraftigt under de analyserade åren. Anläggarna, som vi tolkar det, är ett 

centraliserat företag där ledningen, som har beslutsmakt, måste ha stort förtroende för att de 

anställda utför de arbetsuppgifter som de har blivit tilldelade och då anser Anthony et al 
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(2014) att det kan underlätta att implementera ett belöningssystem som kommer leda till att 

motivationen hos de anställda ökar vilket kan komma att öka effektiviteten i företaget. Genom 

att tilldela de anställda mer beslutsrätt skulle det, enligt Anthony et al (2014), leda till att 

företaget skulle bli en mer decentraliserad organisation vilket kan skapa ytterligare motivation 

hos de anställda och möjliggöra snabbare beslutsvägar. Enligt Anthony et al (2014) är en 

nackdel med att företaget skulle bli mer decentraliserat att ledningen skulle få mindre kontroll 

på vad som sker i företaget.  

 

5.7.1 Organisationsstruktur 

Anthony et al (2014) förklarar att en organisation kan styras utifrån en centraliserad eller 

decentraliserade struktur där styrningen är beroende av hur ansvarsfördelningen är uppbyggd. 

Anläggarna styr idag sin verksamhet utifrån en centraliserad organisationsstruktur. Mintzberg 

(1993) förklarar att en centraliserad organisation innebär att det är ledningen som ansvarar 

och fattar samtliga beslut i företaget vilket företaget bekräftar vid en intervju. Skulle 

Anläggarna byta verksamhetsstyrning till en mer decentraliserad styrning skulle det enligt 

Mintzberg (1993) leda till att ansvar behöver delegeras från ledningen till det anställda.  

 

Graungaard Pedersen, Zachriassen och Stentogt Arlbjørn (2018) poängterar att det i val av 

verksamhetsstyrning är av stor vikt att tänka på företagets storlek vilket författarna 

argumenterar för i sin rapport eftersom de anser att den mest publicerade informationen om 

verksamhetsstyrning begrundas på större företag. Författarna anser att i små och medelstora 

företag bör styrningen vara decentraliserad eftersom det leder till snabbare beslutsvägar samt 

att det är enklare att implementera företagets vision i mindre grupper. Atkin och Bildsten 

(2017) är oeniga med tidigare författare eftersom de anser att bygg- och 

markanläggningsbranschen står inför stora lagkravsförändringar och för att kunna leva upp till 

dessa så bör verksamhetsstyrningen vara centraliserad då det leder till mer kontroll av vad 

som sker i företaget. Atkin och Bildsten (2017) anger i sin artikel att det finns en trend inom 

branschen där flertalet företag går mot en decentraliserad styrstruktur vilket enligt författarna 

motiverar att behålla det centraliserade styrsättet. Graungaard Pedersen, Zachriassen och 

Stentogt Arlbjørn (2018) benämner att en av de större nackdelarna med centraliserad styrning 

är att det är mycket tidskrävande för cheferna samt att arbetsbelastningen ofta blir hög samt 

att den vanligaste bristresursen i små och medelstora företag är tid och kompetens. I en 
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intervju med Anläggarna framkommer att ett av deras största hinder är att möjligheten till att 

acceptera samtliga projekt på grund av bristande resurser i form av tid och personal.  

 

Hansson (1998) anger att om ett företag ska förändra verksamhetsstyrning från centraliserat 

till decentraliserad organisationsstruktur så ställer det höga krav på ledningen genom 

utveckling av kultur, tekniska möjligheter för att bibehålla de grundläggande värderingar som 

företaget har idag.  

 

5.7.2 Budget  

Enligt Olsén arbetar Anläggarna inte med budget idag. Det anser vi kan påverka att de inte 

uppnår den lönsamhet som de önskar då de inte har något uppsatt mål att sträva mot. Anthony 

et al (2014) indikerar att budgetarbete är tidskrävande och kräver långsiktig planering och 

trots det resurskrävande arbetet stämmer sällan budgeten överens med utfallet. Farahmita 

(2016) och Sponem och Lambert (2015) anser båda att det är positivt att inkludera 

underordnade chefer, men med vissa begränsningar.  
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6. Slutsats – Förbättringsförslag 

 
Det avslutande kapitlet i uppsatsen framför våra slutsatser vilka baseras på det insamlade 

materialet i teori- och empirikapitlet. Kapitlet framför utvecklingsmöjligheter för småföretag 

och avslutas med en lista för möjliga åtgärder specifikt för Anläggarna.  

 
6.1 Sammanställning av förbättringsförslag  

6.1.1 Budget 

Anläggarna arbetar i dagsläget inte med budget vilket kan vara en begränsning i deras strävan 

mot att öka sin lönsamhet eftersom det innebär att företaget inte har ett uppsatt mål att arbeta 

mot. Vi har under arbetets gång upptäckt att Anläggarnas ledning saknar tillräcklig kunskap 

inom ekonomi vilket är anledningen till att de inte utför budgetarbetet. Enligt Andersson och 

Helander (1993) saknas ett intresse och förståelse för ekonomiska rapporter ofta hos mindre 

bolag. Vi anser att indirekt arbetar samtliga småföretag med en form av kortsiktig budget i 

deras offerter till kund inför varje projekt eftersom de gör en sammanställning av uppskattade 

kostnader för resurser som material, personal och användning av maskiner samt beräkningar 

för vinstpålägg. 

 

Vi anser att samtliga entreprenadbolag bör arbeta med budget för att skapa tydliga mål att 

sträva mot. Anthony et al (2014) menar att tydligt uppsatta mål kan motivera anställda att 

sträva mot att nå målen så länge de är möjliga att uppnå. Vi tycker att företaget ska utse någon 

eller några som är ansvariga för budget och därifrån börja med att utforma en budget och 

acklimatisera sig med budgetarbetet. Budgetansvarig kan börja med en förenklad budget och 

sedan utveckla den till att omfatta specifika områden eller verksamhetsdelar i företaget. När 

budgeten har blivit ett accepterat arbetsverktyg på arbetsplatsen kan budgetansvar fördelas till 

underordnade chefer.  

 

Vi har sammanställt en förenklad budget som Anläggarnas ledning kan börja arbeta utifrån, se 

bilaga 5. När ledningen har fått mer kunskap om budgetarbete rekommenderar vi att de 

utvecklar budgeten och implementerar budgeten hos de anställda för att eventuellt delegera 

budgetansvar. I bilaga 5 har vi fördelat budgeten över tre underkategorier; budget, utfall och 

avvikelser. Det innebär att Anläggarna måste analysera skillnaden mellan budget och utfall 

för att förbättra budgetarbetet och upptäcka eventuella förbättringsmöjligheter.  
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6.1.2 Verksamhetsstyrning 

Inom mark- och anläggningsbranschen styrs idag det flesta företag centraliserat vilket enligt 

Anthony et al (2014) är ett enkelt sätt för småföretag att styra verksamheten, men enligt Atkin 

och Bildsten (2017) finns trender som visar på att branschen blir mer decentraliserad i sin 

verksamhetsstyrning. Graungaard Pedersen, Zachariassen och Stentoft Arlbjørn (2018) menar 

att ett av de största problemen i småföretag med centraliserad verksamhetsstyrning är att 

cheferna ofta har hög arbetsbelastning. Författarna anser att fördelen med att decentralisera 

verksamhetsstyrning är att snabbare beslutsvägar införs. Vår tolkning av Anläggarnas 

verksamhetsstyrning är att den är centraliserad eftersom beslutsfattandet ligger hos ledningen. 

Det är en följd av att de inte aktivt valt en verksamhetsstyrning eftersom kunskap i området 

saknas. Genom att Anläggarna och liknande småföretag tar del av rapporten kan de få en 

vidare bild av hur företag kan styra verksamheten på olika sätt.  

 

Hullgren och Söderberg (2016) anger att Sverige befinner sig i högkonjunktur vilket 

Anläggarnas ledning bekräftar utifrån en ökad efterfrågan och arbetsbelastning. Vi föreslår att 

Anläggarna försöker implementera en decentraliserad organisationsstruktur för att kunna 

möjliggöra snabba beslutsvägar och därigenom höja effektiviteten. En ökad effektivitet ger en 

högre lönsamhet eftersom varje projekt kan slutföras under kortare tid vilket leder till att 

företaget kan ta sig an fler projekt och därmed öka sin omsättning. En ökad effektivitet ger 

lägre personalkostnader i förhållande till omsättningen. Vi tror också att om det finns 

underordnade chefer kan effektiviteten på projekten öka eftersom ökad befogenhet enligt 

Lindmark och Önnevik (2011) leder till förhöjd motivation. Genom snabba beslutsvägar kan 

onödigt stillastående under projektens arbetsgång elimineras och ledningen behöver inte vara 

delaktiga i vardagliga beslut vilket kommer innebära en mindre arbetsbelastning. Vi kan se att 

Anläggarna har en lägre effektivitet än Markanläggning Jonas Lindell, vilket kan indikera på 

långa ledtider i projekten.  

 

Stordriftsfördelar innebär att större företag har möjlighet att få bättre översikt av sina 

kostnader i form av bättre kostnadsstrukturer (Saxena & Subrahmanyam, 2000). Lundmark 

(2017) anger att den viktigaste stordriftsfördel är att en hög inköpskvantitet leder till låga 

inköpspriser. Anläggarna har vid jämförelse med tre av de fyra konkurrenter vi jämför bolaget 

med markant högre varukostnad i förhållande till nettoomsättningen. Dessutom stiger 

Anläggarnas varukostnader under samtliga undersökningsår och enligt Lundmark (2017) bör 
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högre inköpskvantiteter leda till lägre inköpspriser. För att minska varukostnaderna bör 

Anläggarna förhandla med sina leverantörer om inköpspriser och betalningsvillkor. 

Anläggarnas ledning anger att en av deras största konkurrenter tillhör en koncern vilket kan 

tyda på att dessa bolag besitter stordriftsfördelar. För att Anläggarna eller andra småföretag 

ska kunna nyttja de stordriftsfördelar som finns kan företagen samarbeta genom att låna 

personal sinsemellan och köpa material av varandra till självkostnadspris. Att låna ut personal 

mellan företagen kan leda till att företag blir mindre känsliga för fluktuationer i efterfrågan. 

Det innebär att om ett företag står mellan två projekt kan de låna ut personal till ett annat 

företag som behöver resursen. Materialköp mellan företagen kan leda till att brist på material 

inte behöver leda till långa väntetider på grund av leveranstider. Kan de köpa material av ett 

närliggande företag minskar väntetiden om de kan hämta materialet direkt. Anläggarna 

grundades år 2006 genom att tre bolag gick samman vilket förmodligen resulterade i att 

företaget kunde ta del av kompetens och marknadsandelar vilket kan vara en bidragande 

faktor till att företaget har kunnat utvecklas och växa. Ett alternativ som vi anser att 

Anläggarna kan se över är om det finns möjlighet till en sammanslagning eller uppköp av ett 

annat bolag vilket hade resulterat till en större marknadsandel och fler kunder.  

 

6.1.3 Ekonomiska utvecklingsmöjligheter 

Lönsamhet är beroende av hur väl ett företag kan förvalta sina resurser. I vår undersökning 

har vi använt oss av olika lönsamhetsmått som ger indikatorer för hur väl företaget skapar 

lönsamhet. I mark- och anläggningsbranschen pågår enligt Sjöblom (2011) prispress vilket 

anses bero på hård konkurrens vilket ger lägre marginaler för företag och möjligheten att höja 

offertpriser är begränsade. De fem företag vi har studerat i Kalmarområdet har en lägre 

lönsamhet än vad branschsnittet har. Det kan bero på att det råder högre konkurrens i området 

jämfört med övriga Sverige vilket ligger till grund för lägre offertpriser som är en bidragande 

faktor till sämre lönsamhet. För Anläggarna och de fyra konkurrenter vi jämfört företaget med 

är en lösning på den lägre lönsamheten att företagen fokuserar på att minska sina kostnader. 

Om företag kan åstadkomma en kostnadsminskning kommer det innebära en högre 

vinstmarginal och ge ett högre resultat. Genom att bli mer kostnadsmedvetna är det lättare att 

minska kostnaderna. Vi har därför sammanställt en offertmall i bilaga 6 som företag bör 

använda sig av vid samtliga offertberäkningar. Mallen är fördelad över beräknade kostnader, 

verkliga kostnader samt ger möjlighet att analysera av avvikelser. Syftet med mallen är att 

företag ska bli mer medvetna om de verkliga kostnaderna som uppstår i samband med 
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färdigställande av projekten. Genom att nytta mallen kommer företaget kunna få information 

om projekt där resultaten är låga eller uteblir.  

 

En kostnad som påverkar företags resultat är nedskrivningstaken på tillgångarna. Anläggarna 

har enligt tabell 5.1 i kapitel fem en högre nedskrivningstakt än konkurrenterna. En anledning 

till att ha en högre nedskrivningstakt kan vara att företaget har äldre inventarier eller att de 

tillämpar en mer försiktig redovisning. Genom att minska nedskrivningarna skulle det 

innebära till att kostnadsposterna minskar vilket skulle ger företaget möjligheten att redovisa 

bättre resultat. Av vår undersökning framkommer att standardnedskrivning på inventarier för 

konkurrenterna i Kalmarområdet är 20 procent per år och för byggnader 4 procent per år. 

Anläggarna skriver ner inventarier med 25 procent och byggnader med 4 procent per år. 

 

Anläggarna anser att deras vinstmarginal är för låg men vid jämförelse med de fyra utvalda 

konkurrenterna är det för år 2016 endast Markanläggning Jonas Lindell som presenterar en 

högre vinstmarginal. Markanläggning Jonas Lindells vinstmarginal är 7,71 procentenheter 

högre och branschens vinstmarginal är endast 1,26 procentenheter högre än Anläggarnas 

vinstmarginal. Anläggarna visar på en positiv trend för vinstmarginalen vilket visar på att 

företaget blir mer lönsamt.  

 

I bilaga 4 går att utläsa att Anläggarna under samtliga år investerat i anläggningstillgångar 

vilket enligt Andrén, Eriksson och Hansson (2015) är något som ett företag ska sträva mot för 

att öka sin effektivitet. När effektiviteten ökar i ett företag kommer vinstmarginalen höjas 

eftersom företaget får högre intäkter i relation till kostnaderna och därmed ökar lönsamheten. 

Vi drar slutsatsen att investeringarna ger en högre lönsamhet för Anläggarna vilket kan 

utläsas i diagram 5.2 i kapitel fem som presenterar den årliga procentuella vinstmarginalen. 

Utifrån diagram 5.5 och 5.6 i kapitel fem kan utläsas att Anläggarnas balans- och 

kassalikviditet ligger i linje med de fyra konkurrenterna som vi jämfört företaget med i 

Kalmarområdet. Vi tolkar det som en accepterad nivå för branschen i området.  
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6.2 Möjlig prioritering för åtgärder 
Nedan har vi gjort en sammanställning av de förändringar som vi anser är viktigast för att 

företaget ska optimera sin lönsamhet och effektivitet. Vi har valt att rangordna 

förändringsmöjligheter efter de åtgärderna som skulle bidra till största effekt för företaget.  

 

•   Ställa upp en förenklad budget för en bestämd tidsperiod. Budgeten kommer leda till 

att kostnader medvetandegörs och vid involvering av de anställda kommer samtliga bli 

mer kostnadsmedvetna. När budgetperioden är över bör budgeten analyseras och en 

reflektion över de avvikelser som uppkommit bör utföras. Genom analysen kan 

budgetarbetet effektiviseras och utvecklas till nästkommande budgetperiod.   

•   Anläggarna bör trots den konkurrenssituation som finns i Kalmarområdet undersöka 

möjligheterna till att höja offertpriserna för att öka vinstmarginalen på projekten.  

•   Minska kostnaderna för att öka lönsamheten genom att förhandla om inköpspriser hos 

leverantörer och planera materialåtgång för varje enskilt projekt i förtid för att minska 

onödigt långa ledtider. Planeringen kommer leda till att offerterna som lämnas till 

kund kommer bli mer verklighetstrogna och felberäkningar för resursåtgång minskas.  

•   Decentralisera organisationen. Undersök möjligheten att delegera beslutsfattande och 

ansvar för projekten för att möjliggöra snabbare beslutsvägar. Det kommer bidra till 

en ökad effektivitet samt frigöra tid hos ledningen så att de kan fokusera på mer 

organisatoriska områden för att utveckla verksamheten. 

•   För att Anläggarna ska kunna utnyttja stordriftsfördelar kan möjligheten till 

samarbeten med andra företag undersökas för att möjliggöra eventuella utlåningar av 

personal eller materialköp vid behov. Företagen bör också se över möjligheten till 

uppköp av konkurrenter för att öka sina marknadsandelar. 

 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Vårt förslag till fortsatt forskning är att undersöka offertutformandet för göra en analys om 

beräknade kostnader stämmer överens med verkliga kostnader. Det som indikerar på 

problematiseringen är att Markanläggning Jonas Lindell åstadkommer en markant högre 

vinstmarginal än samtliga konkurrenter och branschstandard. Vi misstänker att en anledning 

till det kan bero på att Markanläggning Jonas Lindell är bättre på att prognostisera de verkliga 
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kostnaderna i sina offerter. Genom att utföra undersökningen kommer det bidra till att fler 

småföretag vet hur de ska arbeta för att uppnå en bättre lönsamhet. Ytterligare ett förslag på 

vidare forskning är att undersöka hur små företag arbetar med lönsamhetsstyrning och vilka 

aspekter de tar hänsyn till vid investeringar. Anläggarna anger att de på grund av begränsade 

resurser inte kan acceptera samtliga förfrågningar de får och en intressant infallsvinkel kan 

vara att undersöka hur urvalet går till. I samband med högkonjunktur antar vi att det ser 

liknande ut i liknande företag vilket hade motiverat en generell forskning för hur företag i 

mark- och anläggningsbranschen väljer sina projekt.  
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 I 

Bilagor 

Bilaga 1. Beräkning av nyckeltal för Anläggarna. 
Organisationsnummer: 556700-4436 
 

Nyckeltal Uträkning 2016 2015 2014 
Lönsamhet     
Räntabilitet på totalt 
kapital 

(Rörelseresultat + Finansiella 
intäkter) / Totalt kapital  

14,32 % 5,57 % 2,32 % 

Kapitalets 
omsättningshastighet 

Nettoomsättning / Totalt kapital 1,92 ggr 1,82 ggr 1,67 ggr 

Vinstmarginal  (Rörelseresultat + finansiella 
intäkter) / nettoomsättning 

7,44 % 3,05 % 1,38 % 

Soliditet     
Soliditet (Eget kapital + 78 % av 

obeskattade reserver) / totalt 
kapital 

28,22 % 22,34 % 20,93 % 

Räntetäckningsgrad (Rörelseresultat + finansiella 
intäkter) / finansiella kostnader 

26,46 ggr 6,67 ggr 1,62 ggr 

Likviditet     
Kassalikviditet (Omsättningstillgångar - lager) / 

kortfristiga skulder 
1,22 ggr 1,18 ggr 0,59 ggr 

Balanslikviditet Omsättningstillgångar / 
kortfristiga skulder 

1,27 ggr 1,07 ggr 0,99 ggr 

Skuldsättningsgrad (Avsättningar + skulder) / justerat 
eget kapital 

2,39 ggr 
 

3,30 ggr 3,60 ggr 

Kostnadsfördelning     
Varukostnader i 
förhållande till 
nettoomsättning 

Varukostnader / Nettoomsättning 56,56 % 54,38 % 49,41 % 

Personalkostnader i 
förhållande till 
nettoomsättning  

Personalkostnader / 
Nettoomsättning 

25,68 % 31,56% 35,00 % 

Genomsnittliga löner (Lönekostnader-
Arbetsgivaravgifter) / Antalet 
anställda 

30 900 kr 29 900 kr 28 800 kr 

 

  



 

 II 

Bilaga 2. Branschnyckeltal 
Informationen nedan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (a, u.å.). 

 

Nyckeltal Uträkning 2016 2015 2014 
Lönsamhet     
Räntabilitet på totalt 
kapital 

(Rörelseresultat + Finansiella 
intäkter) / Totalt kapital  

20,9 % 23,9 % 22 % 

Kapitalets 
omsättningshastighet 

Nettoomsättning / Totalt kapital 3,6 ggr 3,4 ggr 3,4 ggr 

Vinstmarginal  (Rörelseresultat + finansiella 
intäkter) / nettoomsättning 

8,7 % 12,9 % 12,1 % 

Soliditet     
Soliditet (Eget kapital + 78 % av 

obeskattade reserver) / totalt 
kapital 

46 % 61 % 60 % 

Räntetäckningsgrad (Rörelseresultat + finansiella 
intäkter) / finansiella kostnader 

160,1 ggr 204,3 ggr 135 ggr 

Likviditet     
Kassalikviditet (Omsättningstillgångar - lager) / 

kortfristiga skulder 
172 % 260 % 259 % 

Lönekostnader     
Medianlöner  28 600 kr 27 500 kr 23 000 kr 

 

 

  



 

 III 

Bilaga 3. Beräkning av nyckeltal för konkurrenter till Anläggarna 
 
LSE Bygg & Mark AB  

Organisationsnummer: 556986-8762 

 

Nyckeltal Uträkning 2016 2015 2014 
Lönsamhet     
Räntabilitet på totalt 
kapital 

(Rörelseresultat + Finansiella 
intäkter) / Totalt kapital  

5,45 % 3,28 % 10,44 % 

Vinstmarginal  (Rörelseresultat + finansiella 
intäkter) / nettoomsättning 

6,36 % 5,15 % 15,52 % 

Soliditet     
Soliditet (Eget kapital + 78 % av 

obeskattade reserver) / totalt 
kapital 

17,92 % 15,24 % 13,99 % 

Räntetäckningsgrad (Resultat efter finansiella poster 
+ finansiella kostnader) / 
finansiella kostnader 

2,04 ggr  0,86 ggr 2,76 ggr 

Likviditet     
Kassalikviditet (Omsättningstillgångar - lager) / 

kortfristiga skulder 
0,24 ggr 
 

0,23 ggr 1,04 ggr 

Balanslikviditet Omsättningstillgångar / 
kortfristiga skulder 

1,30 ggr 1,22 ggr 1,09 ggr 

Skuldsättningsgrad (Avsättningar + skulder) / (Eget 
kapital + 78 % obeskattade 
reserver) 

4,53 ggr 5,51 ggr 6,08 ggr 

Kostnadsfördelning     
Varukostnader i 
förhållande till 
nettoomsättning 

Varukostnader/Nettoomsättning 15,00 % 15,22 % 18,74 % 

Personalkostnader i 
förhållande till 
nettoomsättning 

Personalkostnader / 
Nettoomsättning 

50,88 % 47,28 % 33,72 % 

Genomsnittliga löner (Lönekostnader-
Arbetsgivaravgifter) / Antalet 
anställda 

23 000 kr 19 500 kr 18 600 kr 

 

 

  



 

 IV 

Markanläggning Jonas Lindell AB  

Organisationsnummer: 556625-8223 

 

Nyckeltal Uträkning 2016 2015 2014 
Lönsamhet     
Räntabilitet på totalt 
kapital 

(Rörelseresultat + Finansiella 
intäkter) / Totalt kapital  

34,87 % 14,29 % 1,79 % 

Vinstmarginal  (Rörelseresultat + finansiella 
intäkter) / nettoomsättning 

15,15 % 6,46 %  0,76 %  

Soliditet     
Soliditet (Eget kapital+ 78 % obeskattade 

reserver) / totalt kapital 
45,73 % 38,33 % 44,71 % 

Räntetäckningsgrad (Resultat efter finansiella poster 
+ finansiella kostnader) / 
finansiella kostnader 

46,55 ggr 23,67 ggr 0,20 ggr 

Likviditet     
Kassalikviditet (Omsättningstillgångar - lager) / 

kortfristiga skulder 
0,95 ggr 0,78 ggr 0,91 ggr 

Balanslikviditet Omsättningstillgångar / 
kortfristiga skulder 

1,80 ggr 1,07 ggr 1,08 ggr 

Skuldsättningsgrad (Avsättningar + skulder) / (Eget 
kapital + 78 % av obeskattade 
reserver) 

1,00 ggr 1,49 ggr 1,13 ggr 

Kostnadsfördelning     
Varukostnader i 
förhållande till 
nettoomsättning 

Varukostnader / 
Nettoomsättning 

64,52 % 67,10 % 52,46 % 

Personalkostnader i 
förhållande till 
nettoomsättning 

Personalkostnader / 
Nettoomsättning 

18,47 % 25,15 % 29,43 % 

Genomsnittliga löner (Lönekostnader-
Arbetsgivaravgifter) / Antalet 
anställda 

31 000 kr 28 900 kr 27 900 kr 

 

 

 

 

  



 

 V 

Maskin & Smide AB 

Organisationsnummer: 556868-2214 

 

Nyckeltal Uträkning 2016 2015 2014 
Lönsamhet     
Räntabilitet på totalt 
kapital 

(Rörelseresultat + Finansiella 
intäkter) / Totalt kapital  

4,92 % 22,52 % -1,19 % 

Vinstmarginal  (Rörelseresultat + finansiella 
intäkter) / nettoomsättning 

2,77 % 9,76 % -0,62 % 

Soliditet     
Soliditet (Eget kapital + 78 % av obeskattade 

reserver) / totalt kapital 
18,63 % 24,23 % 8,55 % 

Räntetäckningsgrad (Resultat efter finansiella poster + 
finansiella kostnader) / finansiella 
kostnader 

3,00 ggr 7,29 ggr -0,38 ggr 

Likviditet     
Kassalikviditet (Omsättningstillgångar - lager) / 

kortfristiga skulder 
0,48 ggr 0,43 ggr 0,85 ggr 

Balanslikviditet Omsättningstillgångar / kortfristiga 
skulder 

1,60 ggr 1,65 ggr 0,85 ggr 

Skuldsättningsgrad (Avsättningar + skulder) / (Eget 
kapital +78% obeskattade reserver) 
 

4,31 ggr 3,10 ggr 10,70 ggr 

Kostnadsfördelning     
Varukostnader i 
förhållande till 
nettoomsättning 

Varukostnader / Nettoomsättning 12,52 % 8,92 % 13,43 % 

Personalkostnader i 
förhållande till 
nettoomsättning 

Personalkostnader / 
Nettoomsättning 

62,55 % 57,52 % 61,04 % 

Genomsnittliga löner (Lönekostnader-
Arbetsgivaravgifter) / Antalet 
anställda 

22 500 kr 24 300 kr 23 300 kr 

 

 

 

 

  



 

 VI 

Svensk Entreprenad i Torsås AB, SEAB.  

Organisationsnummer: 556283-2740 

 

Nyckeltal Uträkning 2016 2015 2014 
Lönsamhet     
Räntabilitet på totalt 
kapital 

(Rörelseresultat + Finansiella 
intäkter) / Totalt kapital  

6,82 % 7,95 % 10,37 % 

Vinstmarginal  (Rörelseresultat + finansiella 
intäkter) / nettoomsättning 

2,63 % 3,44 % 3,75 % 

Soliditet     
Soliditet (Eget kapital+ 78 % obeskattade 

reserver) / totalt kapital 
32,32 % 31,67 % 32,42 % 

Räntetäckningsgrad (Resultat efter finansiella poster + 
finansiella kostnader) / finansiella 
kostnader 

6,57 ggr 14,11 ggr 11,84 ggr 

Likviditet     
Kassalikviditet (Omsättningstillgångar - lager) / 

kortfristiga skulder 
1,03 ggr 1,05 ggr 0,97 ggr 

Balanslikviditet Omsättningstillgångar/kortfristiga 
skulder 

1,08 ggr 1,09 ggr 1,10 ggr 

Skuldsättningsgrad (Avsättningar + skulder) / (Eget 
kapital + 78 % av obeskattade 
reserver) 

2,04 ggr 1,73 ggr 2,02 ggr 

Kostnadsfördelning     
Varukostnader i 
förhållande till 
nettoomsättning 

Varukostnader / Nettoomsättning 24,12 % 22,99 % 25,72 % 

Personalkostnader i 
förhållande till 
nettoomsättning 

Personalkostnader / 
Nettoomsättning 

27,24 % 27,75 % 25,15 % 

Genomsnittliga löner (Lönekostnader-
Arbetsgivaravgifter) / Antalet 
anställda 

31 900 kr 29 500 kr 29 100 kr 

 

 

 

 

  



 

 VII 

Bilaga 4. Kassaflödesanalys 
 

Kassaflödesanlys 2014 

Löpande verksamhet  

Rörelseresultat 316 887 

Justering poster som inte ingår i kassaflöde  

Avskrivningar 923 186 

Erhållen ränta 1988 

Erlagd ränta 196 956 

Betald skatt 36 350 

Kassaflöde från löpande verksamhet före 

förändring av rörelsekapital 

1 008 755 

 

Förändringar av rörelsekapital  

Förändring varulager -2 226 270 

Förändring av kortfristiga fordringar 2 869 200 

Förändring av kortfristiga skulder -72 555 

Kassaflöde från löpande verksamhet 570 375 

Investeringsverksamhet  

Köp av anläggningstillgångar -2 341 295 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -2 341 295 

Finansieringsverksamhet  

Upptagna lån 602 157 

Amortering av lån 0 

Utbetald utdelning 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 602 157 

  

Årets kassaflöde 15 102 -160 008 

Likvida medel årets början 259 366 

Likvida medel årets slut 99 358 

 

Kassaflödesanalys 2015 

Löpande verksamhet  

Rörelseresultat 858 874 

Justering poster som inte ingår i kassaflöde  

Avskrivningar 844 228 



 

 VIII 

Erhållen ränta 803 

Erlagd ränta 128 953 

Betald skatt 56 790 

Kassaflöde från löpande verksamhet före 

förändring av rörelsekapital 

1 518 162 

Förändringar av rörelsekapital  

Förändring varulager 1 568 271 

Förändring av kortfristiga fordringar -2 799 482 

Förändring av kortfristiga skulder 1 673 329 

Kassaflöde från löpande verksamhet 442 118 

Investeringsverksamhet  

Köp av anläggningstillgångar -217 181 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -217 181 

Finansieringsverksamhet  

Upptagna lån 0 

Amortering av lån -686 792 

Utbetald utdelning -1 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -686 793 

  

Årets kassaflöde 1 056 306 

Likvida medel årets början 99 358 

Likvida medel årets slut 1 155 664  

 

Kassaflödesanalys 2016 

Löpande verksamhet  

Rörelseresultat 2 810 836 

Justering poster som inte ingår i kassaflöde  

Avskrivningar 1 094 373 

Erhållen ränta 7720 

Erlagd ränta -106 508 

Betald skatt -366 064 

Kassaflöde från löpande verksamhet före 

förändring av rörelsekapital 

3 440 357 

 

Förändringar av rörelsekapital  

Förändring varulager 78 826 



 

 IX 

Förändring av kortfristiga fordringar -2 305 425 

Förändring av kortfristiga skulder 1 087 895 

Kassaflöde från löpande verksamhet -1 138 704 

Investeringsverksamhet  

Köp av anläggningstillgångar -2 314 638 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -2 314 638 

Finansieringsverksamhet  

Upptagna lån 815 714 

Amortering av lån 0 

Utbetald utdelning 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 815 714 

  

Årets kassaflöde 802 729 

Likvida medel årets början 1 155 664 

Likvida medel årets slut 1 958 393  

 

  



 

 X 

Bilaga 5. Förslag till en förenklad resultatbudget 
 

 Budget Utfall Avvikelser 

Intäkter    

Försäljning av varor    

Försäljning av tjänster    

Summa intäkter    

    

Kostnader    

Varukostnader    

Driftkostnader    

Hyra av maskiner    

Personalkostnader    

Marknadsföring och försäljning    

Övriga kostnader     

Av- och nedskrivningar    

Summa kostnader    

    

Resultat (intäkter - kostnader)    

 

  



 

 XI 

Bilaga 6. Offertmall 
 
 
 Beräknade 

kostnader 
Verkliga 

kostnader 
Avvikelseanalys 

Personalkostnader i form 
av tid 

   

Materialåtgång    

Kostnader för maskiner 
och verktyg 

   

Administrativa och 
diverse kostnader 

   

 


