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Vi har under slutet av 2008 och denna hösttermin försökt att kartlägga hur lönsamma åkerier 

och entreprenadföretag arbetar med sin ekonomistyrning samt försöka ge några förslag till 

förbättringar som företagen skulle kunna vidta. Studien har varit mycket intressent och den 

har också givit oss en hel del intressanta infallsvinklar inför framtiden. 
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Kapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrundsbeskrivning till varför vi upplever att det finns 

en aktuell frågeställning, ett problem och dess ursprung. Vi vill även i de inledande delarna 

ge en generell bild av ämnet ekonomistyrning, detta för att skapa en stabil teoretisk grund, 

vilket vi hoppas ska medföra ett ökat intresse för frågorna hos läsaren. Vi kommer även att 

presentera den problemformulering vi har som mål att besvara samt redogöra för vårt syfte 

med denna studie. 

!"! +,$&-./%*

Studien riktar in sig mot ekonomistyrningen inom åkeri och entreprenadbranschen. Ämnet 

kan komma att bli högst relevant. Det mot bakgrund av att en finanskris/lågkonjunktur 

historiskt sett har inneburit en ökning i infrastrukturinvesteringar vilket kan innebära ljusare 

tider, framförallt inom anläggningsbranschen. Till exempel gör regeringen nu den största 

satsningen någonsin på infrastruktur där 10 miljarder ska fördelas på två år. Man menar 

dessutom att dessa jobb kommer ha en större spridning, vilket innebär att inte bara 

maskinentreprenörer i närhet av de större städerna har goda möjligheter till jobb utan även 

företag längs mindre vägar och bebyggelse.1 Däremot kan tuffare tider vänta 

timmerbranschen och godstrafiken. Konjunkturinstitutet har redan kunnat urskilja en minskad 

efterfrågan på åkeritjänster2. Självklart kan lokala undantag inträffa. 

Vi har under studietiden uttryckt ett intresse för ekonomistyrning och visste sedan en längre 

tid tillbaka att kandidatuppsatsen skulle komma att behandla en studie av företagsekonomisk 

styrning. Vi önskade en tydlig inblick över ekonomistyrningens betydelse i den dagliga 

driften alternativt vad avsaknaden av ekonomistyrning innebär. Valet att inrikta oss på åkeri 

och entreprenadbranschen ansågs som en intressant inriktning då vi båda är uppvuxna i den 

typen av serviceföretag och därmed bedömde möjligheten till ett större tillträde till intressanta 

respondenter som relativt stor. 

Vidare anser vi att en god ekonomistyrning är en förutsättning för att en verksamhet skall vara 

lönsam. Således har vi valt åkerier och entreprenadföretag som har en lönsamhet som 

överstiger medlet för respektive branschområden. Detta för att se om vårt antagande stämmer 

och hur ekonomistyrningen kan visa sig inom de olika branschområdena, därför har vi valt att 

fördjupa oss inom de interna delarna, det vill säga företagets anbudsförfarande, redovisning 

etcetera, som kan bidra till en lönsam verksamhet. 

!!0*1234%&,4/5)26$'*

Det kan vara en frihet att ”jobba för sig själv”, att det ses som en motivationsfaktor att se hur 

intäkterna växer med en ökad arbetsinsats. Det kan också ha vissa ekonomiska fördelar, men 

det innebär också en obalans mellan arbete och fritid. En generell uppfattning vi fått från vår 

uppväxt och enskilda observationer, vilket även är ett antagande i vår studie, är att 

                                                 
1 Appelgren Micael. ”Största satsningen på infrastruktur någonsin”, Maskin entreprenören Vol 10 (2008): 12-13 
2 www.konj.se/statistik/konjunkturbarometern/foretag/privatatjanster ! länk: åkerier   
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företagsledare inom åkeri och entreprenadsektorn generellt har en arbetssträvan som går ut på 

att arbeta många timmar för att åstadkomma en högre lönsamhet. Vi är medvetna om att 

antagandet i ett första skede upplevs abrupt och inte gäller för det totala antalet företag som är 

verksamma inom branschen. Vårt antagande är i den högre graden av subjektiv karaktär vilket 

med medvetenhet beaktas, men att vi ändå valt att uttrycka vår uppfattning då antagandet 

medför att vi kan diskutera kring orsaker och eventuella förbättringar. Det skall också nämnas 

att vår generella uppfattning har stärkts från vårt första möte med vår handledare, Per 

Nordström, som i egenskap av auktoriserad revisor och föreläsare har en lång erfarenhet av 

skogs- och åkerinäringen. 

Ett uttryck som vi har kommit att bekanta oss med är ”tjäna pengar från skrivbordet”. Vi anser 

att för att kunna driva ett lönsamt företag och framförallt lönsamt under en längre tid måste 

förtaget ha någon form av ekonomistyrning. Som ekonomer kommer vårt framtida mål med 

våra yrkeskarriärer innebära just att planera och kalkylera för att åstadkomma lönsamma 

projekt, vilket förklarar vårt intresse för ekonomistyrning. Termen ekonomistyrning förklaras 

av Håkan Kullvén ”en av ekonomer utformad medveten styrning av aktörers beslutfattande 

och beteenden i rikting mot strategier”
3
. Målet med ekonomistyrning beskriver Eliasson 

vidare i boken Produktivitet och lönsamhet, som ”att öka verksamhetens effektivitet, 

produktivitet och lönsamhet, där lönsamhet är det överordnade målet”
4
. 

 

 

 

 

Figur 1.1 – Olika typer av tjänsteföretag5  

                                                 
3 Kullvén H. (1994) Ekonomisk styrning ur ett tjänsteperspektiv, CFT, Bokförlaget BAS:Göteborg 1994 s2 
4 Eliasson G. & Samuelsson L:A (1991) Produktivitet och lönsamhet, Studentlitteratur: Lund 1991 s13-14 
5 Annel, E. & Bruszt, G. (1986). Det kapitallösa företaget, SAF: Stockholm 1986 s6 
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Diagrammet ovan visar att åkeri och entreprenadbolag kännetecknas av en rutinintensiv 

kunskapsnivå och kapitalintensiva investeringar som binds upp under långa perioder. Detta 

medför en ännu större anledning till en kontrollerad ekonomistyrning. Vi har fått 

uppfattningen om att det inom branschen ägnas för lite tid till ekonomistyrning, framförallt 

om ägaren tillika VD:n själv arbetar med den dagliga driften.  

För att återkoppla ovanstående resonemang om den rutinintensiva kunskapsnivån. Svensk 

Åkeriförening Norr gör nu en bred satsning för att höja kunskapsgraden genom att utveckla 

åkerier inom transportekonomi. Att föreningarna jobbar med dessa frågor på riksnivå ser vi 

som styrkande för vår aktualitet i val av ämnesområde.6 

Se nedan för en enkel form av ekonomistyrning: 

 
Figur 1.2 – En enkel form av ekonomistyrnig 

 

Enligt Grönlund en mycket användbar modell för ett företag, som leder till information, 

analys, korrigerande åtgärder, analytiskt lärande och ännu bättre budgetar och kalkyler inför 

kommande perioder7. Vi kommer längre fram i studien att fördjupa oss i de olika delarna och 

ytterligare presentera alternativa metoder för kalkylering och budgetering. 

!"#$%&'()*+,'&+-)*&./0$

”Hur ser lönsamma och ägarledda åkerier och maskinentreprenörers ekonomistyrning ut och 

hur skulle den kunna förbättras?” 

!"1$23,4*$

Syftet med studien har kommit att växa fram till ett huvudsyfte med ett flertal delsyften. Först 

och främst har vi velat kartlägga hur lönsamma företag inom åkeri och entreprenadbranschen 

sköter sina kalkylerings-, budgeterings-, redovisnings- och uppföljningsrutiner gällande 

ekonomisk information. Varje del utgör var för sig olika delsyften för arbetet som slutligen 

resulterar i vårt huvudsyfte vilket är att se hur företagen kopplar samman de olika delarna till 

en effektiv ekonomistyrning. 

!"5$670&8/9/./0:&$

Ekonomistyrning är ett brett ämne med många presenterade metoder och 

tillämpningsområden. Metoderna är ofta anpassade för att antingen implementeras i 

producerande/tillverkande företag alternativt tjänsteföretag. Studien avgränsas med 

antagandet att samtliga åkerier och maskinentreprenörer ingår i den så kallade tjänstesektorn. 

Det medför att samtliga kommande presentationer av teorier och metoder kommer att vara 

ämnade att implementeras i företag tillhörande tjänstesektorn. Vi har i denna studie riktat oss 

                                                 
6 www.akeri.se/akeriforeningarna/norr/aktuellt/transportekonomi-utveckling 
7 Grönlund A. ”Precision och relevans i ekonomistyrningsprocessen” i Polesie, T. & Johansson, IL. (1992). 
Kommunikation mellan människor och organisationer, Studentlitteratur: Lund 1992 s55-78 

!"#$%&'(")"*+,-.," /"0'%1234535&" 6"7223-',4'8"
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mot både åkeri och entreprenadsektorn för att dels få en jämförelse dem emellan och dels för 

att det är två närliggande branscher. Även ett medvetet val av lönsamma, ägarledda åkerier 

och entreprenadbolag har gjorts, anledningen till detta är att det kommer att underlätta vid 

kommande jämförelser. 

!"#$%&'()*+*,*'-($

Studien begränsas till företag i norra och mellersta Sverige, från Umeå i norr till Västerås i 

söder. Den geografiska begränsningen är endast av praktiska skäl då en större geografisk 

spridning skulle kräva en större tidsomfattning. Företagen innehar mellan 10-50 enheter och 

samtliga företag har en varierande verksamhet. Med det menar vi att inget bolag kör enbart 

timmer eller enbart grus. Begränsningen i antal enheter syftar till att bolaget skall ha utarbetat 

en plan över hur arbetsledningen har en kontroll över enheterna. Skulle däremot åkeriet endast 

foga över en alternativt två enheter ser vi inte några tydliga problem i att urskilja lönsamma 

respektive mindre lönsamma aktiviteter. Vi ser det heller inte som troligt att ägaren i dessa 

verksamheter ser det som givande att lägga ner större tid och resurser för att bearbeta den 

ekonomiska styrningen. Det omvända scenariot, fler än 50 enheter. Dessa verksamheter är 

ofta stora och mer komplicerade. Vilket vi befarat skulle ha inneburit mer tid per 

informationsenhet. 
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ABL – Aktiebolagslag (2005:551) 

Avlägg – Plats där skotaren lägger upp virke och timmerbilarna hämtar det för vidare 

transport till industrin 

BFL – Bokföringslag (SFS 1999:1078) 

BFN – Bokföringsnämnden  

FAR – Föreningen för Revisionsbyråbranschen  

Grotbil – Lastbil som hämtar och transporter sly och andra restprodukter som samlas vid 

avläggen. GROT står för: GR=grenar, O=och, T=toppar. 

KI – Konjunktur Institutet, KI tar fram prognoser som sedan används som beslutsunderlag för 

den svenska politiken. KI analyserar också den ekonomiska utvecklingen i Sverige och 

utomlands. 

Lastväxlare – Lastbil med påbyggnad som möjliggör byte av flak 

Lönsamma företag – Företag med en vinstmarginal över branschmedlet (VM=4,1%) 

ME – Maskinentreprenörerna  

RR – Redovisnings Rådet 

SCB – Statistiska Central Byrån 

SKV – Skatteverket 

SME – Small and Medium-sized Entreprise (små och medelstora företag) 

Stort företag – Ett företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier8: 
- Medelantalet anställda under de två senaste räkenskapsåren uppgår till mer än 50 

- Företagets balansomslutning över de två senaste räkenskapsåren överstiger 25 MSEK 

- Företagets redovisade nettoomsättning överstiger de två senaste räkenskapsåren 50 

MSEK 

SÅ – Sveriges åkeriföretag 

Åkericentral – Enhet, ofta ekonomiskförening eller aktiebolag som ägs av de anslutna 

åkerierna. Huvuduppgiften är att förmedla uppdrag till sina ägare. 

ÅRL – Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 

Ägare – avser majoritetsägare, det vill säga äger mer än 50 % av aktierna i bolaget 

                                                 
8 ABL Kap. 9 § 13 p.1 



Inledning 

 

 

14 

 

!"#$%&'()*+,$(),-.,)&).+$

För en bättre översikt har vi delat upp studien i fyra delar: 

Del I – Inledning 

I de inledande delarna och kapitlet inledning presenterar vi grunderna för studien, 

problemformulering och vårt syfte. 

Del II - Det teoretiska arbetet 

Vidare i de teoretiska delarna redogör vi först i kapitlet teoretisk metod för det arbetssätt och 

synsätt vi använt oss av i framställandet av den teoretiska referensramen, där vi presenterar de 

torier vi anser relevanta för studien. 

Del III - Det praktiska arbetet 

I det praktiska arbetet har vi först reflekterat över det förhållnings- och arbetssätt vi har haft 

till våra informationsenheter, det har vi gjort i kapitlet praktisk metod. I kapitlet förstudie av 

informationsenheter har vi genom olika källor gjort en förstudie av respektive företags 

verksamhet och finansiella ställning. Därefter redogör vi för våra intervjuer och analyserar 

detta i kapitlet empiri och analys. 

Del IV - Efterarbete 

I efterarbetet har vi fått tid att sammankoppla det teoretiska och praktiska arbetet. Vårt mål 

och syfte har bland annat varit att komma med handfasta råd och förslag till en förbättrad 

ekonomistyrning. I efterarbetet har vi dels utformat kapitlet slutsatser, som i huvudsak består 

av våra subjektiva råd och funderingar kring förbättringar av ekonomistyrningen. Därefter har 

vi utformat kapitlet sanningskriterier, kapitlet syftar främst till att se över vår grad av 

måluppfyllelse och arbetet för att nå dessa mål. Arbetet avslutas med en källförteckning. 
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Kapitlet är ämnat för att redogöra studiens utgångspunkter, den metod som vi har använt oss 

av i framställningen av presenterad teori. Till att börja med den förförståelse författarna 

besitter, detta för att påvisa den kunskapssyns studien är uppbyggd på samt dess perspektiv 

och angreppssätt. Avsikten är att ge läsaren en möjlighet att kritisk insyna vad som kan 

påverka resultatet i studien. 

!"8#941%-4)45#

Vi som forskare kan genom våra för-föreställeningar påverka studiens resultat. Vi har därför 

valt att i kapitlets inledande delar presentera den förförståelse vi har som kan vara relevant för 

studiens uppkomst. Vi anser även att vår hermeneutiska kunskapssyn passar sig väl för en 

studie av det här slaget och kommer att reflektera över det i senare delar av kapitlet. Där 

kommer vi också tydliggöra studiens perspektiv och inriktning. Därefter presenterar vi vårt 

angreppssätt och hur vi har gått tillväga för att uppnå en teoretisk referensram. Avslutningsvis 

gör vi en kritisk granskining av sekundär datan utifrån vissa uppställda kriterier. 

!"!#:0'/0'*(6%1*%#

Den förförståelse vi som forskare besitter kan delas in i tre delar. Först och främst den 

allmänna förförståelsen gällande den ekonomiska styrningen av ett åkeri eller 

entreprenadföretag. Vidare den sociala förförståelsen som till stor del kan påverka en studie 

på olika sätt. Samt slutligen den teoretiska förförståelsen som till största delen utgörs av 

universitetsstudier inom det aktuella området. 9 

Den allmänna förförståelsen för ekonomistyrningen inom åkeri och entreprenadsektorn är 

enligt oss, för gemene man inte speciellt stor. Vi är båda uppväxta inom serviceinriktade 

företag. Anna är uppväxt med ett mindre familjeföretag inom åkeri och entreprenadbranschen. 

Hon anser inte kunna säga att företaget under hennes uppväxt haft en välutvecklad 

administrativ och ekonomisk styrning. Dock vidhåller hon att det är svårt att se sitt företag 

med en objektiv syn. Med en kritiskt tänkande är det lätt att bara fokusera på de mindre 

välutvecklade bitarna av företaget. Vidare menar Anna att hon tycks ha sett en förändring 

inom branschen. Även fast VD:n själv jobbar med den dagliga driften tror hon att 

företagsledaren spenderar mer tid vid skrivbordet idag än för tio år sedan. Mest troligt beror 

det på allt fler regler och förordningar som företaget skall uppnå men hon tror också att 

intresset för branschutbildningar och ekonomistyrning som helhet har blivit större. Framför 

allt när det kan visa sig i ökad lönsamhet. 

Erik som är uppvuxen i en stor organisation är van att arbeta i ledningsgrupper och ser 

ekonomistyrningen som en daglig del av arbetet. Vid anbudsförfaranden räknar företaget ofta 

på stora jobb som sträcker sig över längre tidsperioder. Det tillsätts då en anbudsgrupp som 

under några veckor jobbar med ett specifikt förfrågningsunderlag som sedan resulterar i ett 

slutgiltigt anbud. Han menar att om gruppen uppvisar en god sammanhållning och ett 

effektivt arbetet är detta ett mycket bra arbetssätt. 

                                                 
9 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1991). Forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1995 s155ff 
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Den sociala förförståelsen grundar sig främst i vår uppväxt och sociala företeelser. 

Anna är 24 år gammal, född och uppvuxen i ett mindre samhälle, Österforse, utanför 

Sollefteå. I tryckets sund är hon inne på sin 8:e och sista termin under kursplanen för 

Civilekonomprogrammet, Handelshögskolan vid Umeå Universitet med inriktning mot 

redovisning och management. Utanför programmets inriktning är hon intresserad av de 

juridiska delarna som ett företag kan komma i kontakt med såsom beskattning, avtalsrätt och 

krediträtt. De praktiska erfarenheterna relaterande till studien kommer främst från uppväxten 

inom familjeföretaget Lindströms Åkeri AB och KPMG koncernens kontor i Västerås. 

Erik, 24 år kommer ursprungligen får Västerås. Flyttade hösten 2006 till Umeå för att läsa vid 

Umeå Universitet till Civilekonom och Byggnadsingenjör med inriktning mot 

redovisning/managment och byggnadsproduktion. De praktiska erfarenheterna som kan 

komma till nytta för studien kommer främst från en uppväxt inom den serviceinriktade och 

familjeägda Kvarnvreten koncernen och praktik inom arbetsledning i byggbranschen. 

Vidare kommer de teoretiska grunderna i första hand från kurser i företagsekonomi och då 

främst ekonomistyrning, finansiering, företagsvärdering och redovisning. Därutöver även 

studier i vetenskaplig metod där vi studerade företags faktureringsfunktion och kredittider. 

Som forskare inom ekonomistyrning är utbildningsnivån därmedelst på en relativt jämn nivå 

vilket kan förklara den jämbördiga förförståelse vi besitter inom ämnesvalet. 

!"#$%&'()*+((,'$

Följande del av kapitlet redogör för den kunskapssyn forskaren har innan en påbörjad studie, 

vilket skall förklara hur forskaren kan ta sig an problem på olika sätt. Detta med hänsyn till de 

ämneskunskaper dessa besitter samt de visioner forskarna har när olika problem skall 

angripas10. 

Det hermeneutiska och tolkande synsätt som studien karaktäriseras av syftar till att skapa en 

djupare förståelse för företagsledarnas arbetssätt i samband med ekonomistyrning. Detta 

synsätt innebär att vi har en aktiv människosyn där helheten måste ses med hänsyn tagen till 

situation och sammanhang.  

Wallén likställer hermeneutiken med tolkningslära, vilken kan visa sig i olika stadium och 

kan innebära allt från avkodning till att kunna utläsa en människas livssituation11. Vi anser i 

det här fallet att för att få en god kontakt med våra respondenter måste vi ha en aktiv och 

tolkande människosyn. 

Vårt syfte med studie är inte på något sätt av en normativ karaktär, vi anser det inte finnas 

någon enda lösning eller arbetssätt för den ekonomiska styrningen som skall resultera i en 

                                                 
10 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1991). Forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1995 s151 
11 Wallén G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1997 s30ff 
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lönsam verksamhet. Därför har vi valt en deskriptiv studie där vi har som mål att ge en 

förklarande bild hur arbetssättet kan se ut i olika företag.
12
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Hedström O.R. tydliggör i sin promemoria ”PM om PM” att verkligheten kan studeras på 

olika sätt beroende på studiens inriktning
13

. Det är viktigt att vi som författare tydliggör för 

läsaren vilken synvinkel vi har i studien. Tänkbara perspektiv för ekonomistyrningen inom 

åkeri och entreprenadsektorn, kan vara från ett chaufförsperspektiv, från beställarens 

perspektiv (t.ex. SCA) eller från ett ledningsperspektiv. 

Likt den tyske samhällsforskaren och filosofen Jürgen Habermas som hävdar att man genom 

sina egna värderingar och privata intressen präglar det vetenskapliga arbetet
14

. 

Detta är anledningen till att vi valt att utgå från företagsledarnas perspektiv. För oss som 

individer och med tanke på främst den sociala förförståelsen har vi ett egenintresse att se en 

ökad lönsamhet för de nämnda branscherna. Således har vi valt att intervjua VD tillika ägare 

för utvalda åkerier och entreprenadföretag.  

Vidare menar vi att eftersom vårt syfte är att visa på olika arbetssätt i samband med 

ekonomistyrningen inom åkerier och entreprenadföretag att VD:n då måste ses som den 

individ som har det största kunnande i sammanhanget. Med kunnande menar vi, i detta 

sammanhang, kunskap om de medel det specifika företaget använder sig av i syfte att uppnå 

en konkurrenskraftig ekonomisk styrning  

!".$/01'&))((2++$

Det är viktigt att som forskare vara medveten om vilket angreppssätt denne har tillämpat i 

studien i syfte att komma fram till den empiriska verkligheten.
15

 Vi anser att medvetenheten 

gör att vi som forskare på ett mer tillförlitligt också vågar kritisera och framhålla vissa delar 

av studien. 

Vi har valt att i förhållandet mellan teori och empiri använda oss av en så kallad abduktion, 

vilket kan likställas med den gyllene medelvägen som Johansson-Linfors menar är det tredje 

angreppssättet
16

. Vi finner att ett sådant arbetssätt lämpar sig bäst för en studie av denna 

karaktär. Detta då den är av ett mycket brett teoretiskt område, den är också av 

tvärvetenskaplig karaktär men framförallt har vi ett så pass brett angreppssätt till vår 

empiriska data. Om vi inte valt att en abduktion där vi växlar mellan teori empiri tror vi att 

vissa relevanta aspekter hos företagsledarna hade förbisetts och därmed saknat teoretisk 

grund. 

Växlingen mellan deduktion och induktion har varit särskilt tydlig under vissa moment. I 

studiens början valde vi att likt en deduktion, först ställa upp en teoretisk grund för att få en 

                                                 
12 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1991). Forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1995 s60 
13 Hedström O.R (1988). PM om PM. FE-publ: Nr 105. Umeå, institutionen för företagsekonomi (stencil) s4 
14 Habermas, J, (1969) Vitenslap som ideologi, Gyldendal, Oslo, 1969 
15

 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991). Forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1995 s51ff 
16

 Johansson-Lindfors, M-B (1993). Att utveckla kunskap, Studentlitteratur: Lund 1997 s59ff 
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uppfattning om olika relevanta delar i studien
17

. Till exempel vilka olika val av kalkyler det 

fanns att tillgå för en företagsledare inom åkeri och entreprenadsektorn. Resonemangen har 

därefter förts likt den induktion som har till syfte att generera teorier. Vi vill dock tydliggöra 

att själva syftet med studien är mer av en deskriptiv karaktär. Vi önskar kunna beskriva 

företagsledarnas användning av ekonomistyrningen, de råd om förbättringar vi kommer att 

presentera i en slutdiskussion är dock av subjektiv karaktär.  

!"#$%&'$&($)*+,-*,$

Utifrån teorier om ekonomistyrningen och dess olika delar har vi skapat grunden för studien. 

Denna grund kommer vi sedan att jämföra med vår empiriska data. Teorierna ger dels en 

allmän överblick över området samtidigt som de det är valda med hänsyn tagen till 

implementeringsområdet. Vi har delat upp teorierna inom olika områden vilket vi tror 

kommer medföra en tydligare struktur för arbetet. Teorierna har vi delat upp likt nedanstående 

figur, nämligen i kalkylering, budgetering, redovisning och utfall/ekonomistyrning.  

 

 

Figur 2.1 – Val av teorier, inledning 

I syfte att uppnå en stabil teorietisk grund har vi inom varje område börjat med en relativt 

grundläggande teoridel. Vi har avsiktligt valt att arbeta på det sättet då vi anser att det 

viktigaste är att man har en jämn kunskap om varje delområde för att kunna sammankoppla 

detta på ett bra sätt. Ur ett ekonomistyrningsperspektiv är det av större betydelse att 

relationerna mellan delarna är väl fungerande än att varje del för sig är avancerad.  

Då det skiljer mycket mellan de olika teoridelarna, är det således naturligt att man kan urskilja 

skillnad mellan val av teorier för respektive del. Under redovisningsteorierna har vi i stor 

utsträckning valt att använda oss av gällande lagstiftning och redovisningsrekommendationer 

som utgör redovisningspraxis. Detta med anledning av att det är viktigt att de presenterade 

redovisningsteorierna är riktiga och uppdaterade med tanke på de ständigt revideras av 

ansvarig myndighet. Om vi istället analyserar valet av teorier för kalkyleringsområdet finns 

det ett större inslag av olika förespråkare och dess teorier. Detta får ses som helt naturliga då 

området ger en större valfrihet av sådana än till exempel redovisningsteorier avsedda för detta 

arbete.  

 

 

 

                                                 
17

 Bryman, A. & Bell, E. (2003). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber: Malmö 2005 s23ff 
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Sökorden kommer i huvudsak från teoretiska förkunskaper som vi erhållit framförallt från 

inledande kurser i företagsekonomi men också mer branschspecifika uttryck. 

 Träffar på databaser 

Sökord Business Source Premier EMERALD 

ABC 14198 2151 

ABC AND relevance lost 4 152 

Budgeting 8703 4051 

Budgeting AND SME 3 78 

Accounting information 35523 18200 

Accounting information AND tax 3621 3529 

Management accounting 52043 19198 

Management accounting AND transportation firm 38 1281 

Management accounting AND SME 101 624 

Cost management 106517 53320 

Cost management AND SME 224 1433 

Cost management AND transportation firm 228 3336 
Tabell 2.1 – Sökord 

Tabellen visar att inom området ekonomistyrning finns en större mängd teoretiskt grundade 

artiklar att tillgå. Vi har dock upplevt att det varit svårt att passa in teorierna till vårt empiriska 

område. 

!"5$62**/3+4+/$)74$'./0&1231(4($

Enligt Johansson Lindfors utsätts ofta det empiriska materialet för en källkritisk granskning. 

Hon menar på att man i större utsträckning än vad som görs idag, även borde utsätta de 

teoretiska föreställningsramarna för källkritik. Därför kommer vi, likt Johansson Lindfors att 

dela upp vår kritik mot det sekundärdata vi använt oss av, nämligen i teorisökning och 

teorianvändning.
18

 

Vår teorisökning har inneburit att vi dels indirekt har fastställt utgångspunkterna för studien 

genom att vi som forskare har valt de sökord vi utifrån våra förkunskaper förknippar med 

ekonomistyrningen inom valt område. Och dels genom själva teoriurvalet. 

För att förbättra själv sökningsprocessen valde vi att medverka på en kortare utbildning som 

Universitetsbiblioteket i Umeå anordnade om informationssökning på databaser. Denna 

utbildning anser vi gett oss en bra vägledning under informationssökningsprocessen.  

Vi är medvetna om att studien vilar på en tvärvetenskaplig grund av såväl den ekonomiska 

teorin, nationalekonomi som statistik och sociologi. Dock skulle det av praktiska skäl och 

tidsbegränsning vara omöjligt att ta upp teorier inom varje område. Det kritiska i vårt 

teoriurval är därmedelst att vi endast har valt oss av rena ekonomiska teorier. Vad som varit 

önskvärt, är att även se företagens ekonomistyrning med ett managementperspektiv med 

återkopplingar till managementteorier och organisationers utformning. Vilket vi anser är en 

relevant synsätt i frågan om lönsamma och icke lönsamma åkeri och entreprenadföretag.  

                                                 
18 Johansson-Lindfors, M-B (1993). Att utveckla kunskap, Studentlitteratur: Lund 1997 s87 
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Under teorianvändningen talar Johansson-Lindfors vidare om tre förhållanden; ursprunget, 

den empiriska grunden och aktualiteten.
19

  

Teoriernas ursprung är i samtliga fall förstahandskällor. Dock skall här tilläggas att vi inte 

kan ansvara för andra forskares studier, att dessa är korrekt refererade. Och att vi därmed 

ovetande kan referera en andrahandskälla som en förstahandskälla. 

Vad gäller den empiriska grunden i våra teorier har vi både använt oss av primära och 

sekundära källor dock har vi varit noggranna med att dessa skall vara vetenskapligt väl 

förankrade.  

Aktualiteten av de sekundärkällor vi använt är av varierande ålder, detta har dock värderats 

och beaktats. Då redovisningsteorier ställer högre krav på aktualitet än till exempel generella 

ekonomistyrningsteorier eller kalkyleringsteorier. Detta beror i stor del på utvecklingstakten 

och kravet på uppdaterad information. 

Vi kan också se kritisk på hur vi implementerat teorierna mot åkeri och entreprenadsektorn, 

våra specifikt valda teorier är sällan ämnade just för ovan nämnda områden utan skrivs 

allmängiltiga och är därmedelst inte alltid lämpliga att använda. 

                                                 
19 Johansson-Lindfors, M-B (1993). Att utveckla kunskap, Studentlitteratur: Lund 1997 s88ff 
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Inom den teoretiska referensramen kommer vi att pressentera och redogöra för de teorier som 

kommer att ligga till grund för studien. Teorierna är uppdelade på samma sätt som tidigare i 

arbetet. Det vill säga, kalkylering, budgetering, redovisning och utfall/ekonomistyrning. Då vi 

i senare avsnitt kommer att bearbeta data utifrån samma uppdelning kommer ingen 

sammanfattning av detta kapitel att ske.  

!"0#1-2%3-)-4#5#6+&-&/)*(7'-)-4#

Att ge en enkel förklaring över begreppet ekonomistyrning är inte alldeles enkelt. Men oavsett 

om ett företag är vinstdrivande eller inte så arbetar samtliga företag med någon form av 

ekonomistyrning. Freckners definition anser vi vara allmängiltig förklaring av begreppet, 

”Ekonomistyrning omfattar placering och uppföljning av verksamheten mot ekonomiska 

mål”
20

  

Ekonomistyrning handlar om att lägga upp en strategi för verksamheten och sedan följa 

utvecklingen för att säkerställa att den sker i rätt riktning
21

.  

Således kan ekonomistyrning enligt Freckners definition både innebära ekonomiska och icke 

ekonomiska faktorer som i slutändan ger en ekonomisk vinst. Vi kommer själva endast att 

rikta in oss mot de ekonomiska faktorerna. Därav har vi själva tagit fram en modell som vi 

anser illustrerar ekonomistyrningsprocessen i ett svenska medelstort företag. Utifrån den här 

modellen kommer vi att fördjupa oss inom varje enskild område, i såväl teoriavsnitt som 

empiri och analys. 

 

 Figur 3.1 – Egen modell över ekonomistyrningens cykel 

Ekonomistyrningen är en process där alla delar måste fungera samt interagera med varandra 

för att bolaget skall vara lönsamt. Ekonomistyrningsprocessen följer cykeln analysera, 

planera, implementera och kontrollera. Företagets mål kan både vara finansiella, så som 

vinstmarginal, soliditet och räntabilitet men det kan också vara icke-finansiella så som 

kundnöjdhet och kvalitet.
22

 Denna uppfattning delas också av Lars A Samuelsson då han 

anser att en långsiktig lönsamhet är vad företagen bör sträva efter. Ett vanligt förekommande 

fenomen är att bolag med en allt för kortsiktig framförhållning vidtar åtgärder för att förbättra 

den kortsiktiga lönsamheten, på bekostnad av den långsiktiga. Ett exempel på det är att 

                                                 
20 Freckner, P (1983), Begrepp inom ekonomistyrning – en översikt, Studentlitteratur: Lund 1983 s68ff 
21 Ibid s8ff 
22 Anthony, R & Govindarajan, V (2007), Management Control Systems, Mc-Graw-Hill: Chicago 2007 s16ff 
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minska utvecklingskostnaderna för att uppnå ett högre resultat på kortsikt men då på 

bekostnaden av framtida vinster.
23

  

Till skillnad från redovisningen som syfar till att ge företagets externa intressenter 

information är ekonomistyrningens syfte att ge beslutsunderlag till företagets interna 

intressenter. Således innefattar ekonomistyrningen alla former av interna rapporter och 

uppföljning så som projektuppföljning och kostnadsställen.
24
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Redan vid anbudsskedet måste företaget kunna bestämma ersättningen de vill ha för att utföra 

en viss tjänst. Grundfilosofin med kalkyler är att genom olika förfaranden beräkna vad 

bolagets kostnader kommer att vara för den tillfrågade tjänsten. Företagets mål är att med 

största möjliga säkerhet lämna en offert som täcker åtagandets kommande kostnader. 

Samtidigt som anbudsgivaren vill vara säker på att samtliga kostnader och en tillräcklig 

vinstmarginal säkras vill denne vara aktören som offererar det lägsta priset i syfte att få 

kontraktet. För att kunna kombinera dessa motsägelsefulla parametrar och minska risken för 

att ge ett för lågt respektive för högt anbudspris är det effektivt för entreprenören att använda 

sig av olika slags kalkyler.
25

  

Kalkyler kan vara uppbyggda på många olika sätt, och företagsspecifika kalkyler är inget 

ovanligt. Dock är principen för de olika kalkylerna densamma, nämligen att summera 

projektets olika delkostnader inklusive vinstpåslag för att i slutända komma fram till en 

totalsumma för kunden.
26

  

Om man studerar den generella kostnadsstrukturens på ett objekt/kalkylobjekts utveckling 

under 1900-talet finner man att kostnader för direkt arbete har minskat väsentligt. Istället har 

overheadkostnader och teknologikostnader ökat på de direkta kostnadernas bekostnad.
27

 Detta 

ställer givetvis nya krav på kalkyler och det var en av stora anledningarna till att ABC-

kalkyleringen och ”relevance lost”-debatten fick gehör under slutet av 1980-talet.
28
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Bidragskalkyleringen växte fram i början av 1950-talet som en följd av brister i den betydligt 

äldre självkostnadskalkyleringen. Bidragskalkyleringen är fortfarande en mycket vanligt 

kalkyleringsmetod och största skillnaden jämfört med självkostnadskalkylen är att 

                                                 
23

 Samuelsson, L A (2004), Controllerhandboken, Industrilitteratur: Uppsala 2004 s23ff 
24 Dergård, J (2006), Framgångsrika entreprenörers användning av redovisnings information, Bokförlaget BAS: 

Västra Frölund 2006 s207ff 
25 Samuelsson, L A (2004), Controllerhandboken, Industrilitteratur: Uppsala 2004 s353ff 
26 Ibid s24 
27 Gerdin, J (1994), ABC-kalkylering, Studentlitteratur: Lund 1995 s16ff 
28 Alnestig, P & Segerstedt, A (1997), Produktkalkyler, Industrilitteratur: Jönköping 1997 s54ff 
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bidragskalkylen baseras på företagets rörliga kostnader.
29

 Metoden kan ses som en förenklad 

självkostnadskalkyl då den inte fördelar ut samtliga kostnader som produktionen av en vara 

eller en tjänst genererar. Syftet med tillvägagångssättet är att räkna fram kalkylobjektets 

särkostnader. Utifrån denna särkostnad måste företaget sedan lägga på ett så kallat 

täckningsbidrag i syfte att täcka bolagets samkostnader, vilka vanligtvis är desamma som 

företagets fasta kostnader. På samma sätt som att kalkylobjektets särkostnader senare kommer 

att utgöra företagets rörliga kostnader. Täckningsbidraget räknas fram genom att subtrahera 

särkostnaden från särintäkten
30

. Särintäkten består i normalfallet att produktens 

försäljningspris och särkostnader är de kostnader som är direkt hänförliga till endast den 

specifika produkten. Dessa vinster i respektive produktgrupp aggregeras sedan ihop och 

täcker bolagets samkostnader. Exempel på företagets samkostnader är gemensamma 

försäkringar, lokalhyra, administration etcetera. Definitionen för fastkostnad är att kostnaden 

är lika oavsett produktionsvolym, således är en rörligkostnad olika beroende på 

produktionsvolym. Utifrån ovanstående resonemang om bidragskalkylering blir företagets 

vinst således det totala täckningsbidraget minus samkostnaderna.
31

  

Figur 3.2 – Bidragskalkyleringen grundprincip32 

 

När ett företag skall börja använda sig av bidragskalkylering måste de göra en uppskattning 

om hur stort täckningsbidraget behöver vara. När de senare räknat ut deras påslag kan detta 

användas det till kommande kalkyler för en snabbare kalkylering. Dock måste denna 

påslagssats kontrolleras för att säkerställa en tillräckligt hög ersättningen.
33

  

Fördelen med bidragskalkylering är att påslaget snabb och enkelt kan läggs på den beräknade 

särkostnaden. I och med att företagens fasta kostnader är konstant på kortsikt kan denna 

förenkling göras. Dock ställer denna metod ett större krav på uppföljning så som exempel 

efterkalkyler eftersom förkalkylen är något förenklad. Genom denna kontroll kan eventuella 

felaktigheter snabbare upptäckas och rättas till.
34

 Nackdelen med bidragskalkyleringen kan 

vara att bidraget lätt förväxlas med vinsten. Risken kan då tänkas vara att företaget prutar på 

                                                 
29 Alnestig, P & Segerstedt, A (1997), Produktkalkyler, Industrilitteratur: Jönköping 1997 s33ff 
30 Ibid s46ff 
31 Ljung, B (1995), Ekonomiska kalkyler, Liber-Hermonds: Arlöv 1995 s49ff 
32 Ibid s50 
33 Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H (2005), Den Nya Ekonomistyrningen, Liber: Solna 2005 s168ff 
34 Ibid s168ff 
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priset och inte får täckning för sina fasta kostnader i den utsträckning som är nödvändig för att 

överleva långsiktigt.
35

  

 

Figur 3.3 – Bidragskalkyleringens grunder vid fördelning av direkta och indirekta kostnader36 
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Att istället kalkylera samtliga kostnader som är förenade med varan eller tjänstens 

framställande kallas självkostnadskalkylering. Genom självkostnadskalkylering tas till 

skillnad från bidragskalkyleringen, samtliga kostnader som är förenade med produkten med i 

kalkylen. Vidare lyder definitionen av självkostnaden för en tjänst ”summan av samtliga 

kostnader för en tjänst till dess att den är utförd och betald”
37

. Ax m.fl. har valt att dela in 

självkostnadskalkyleringen i två undergrupper. Där den ena är periodkalkylering och den 

andra är orderkalkylering.  

Vad som kännetecknar periodkalkylering är att självkostnaden beräknas för en tidsperiod och 

vid orderkalkylering kalkyleras priset fram per order. Orderkalkyleringen har flera likheter 

med bidragskalkyleringen ur den aspekten att man först räknar fram direkthänförliga 

kostnader och sedan adderar omkostnaderna som produkten förväntas generera.  

Vid periodkalkylering däremot delas den totala kostnaden upp på produktionsvolymen.  

I en undersökning som gjordes på Handelshögskolan vid Göteborgsuniversitet visade det sig 

att majoriteten av transportföretagen i studien använde sig av någon typ av 

självkostnadskalkyl. Dock hade bolagen egna (olika) namn för deras kalkyler, men den minsta 

gemensamma nämnare var att kalkylen mest liknade en självkostnadskalkyl
38
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ABC-kalkylering (Activity-Based Costing) är en betydligt nyare kalkylmetod som riktar sig 

främst till varuproducerande företag. Metoden presenterades i slutet av 1980-talet av 

                                                 
35 Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H (2005), Den Nya Ekonomistyrningen, Liber: Solna 2005 s250ff 
36 Gerdin, ABC-kalkylering Gerdin, J (1994), ABC-kalkylering, Studentlitteratur: Lund 1995 s25 
37 Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H (2005), Den Nya Ekonomistyrningen, Liber: Solna 2005 s173 
38 Löfsten, H (1993), ABC-kalkylering inom transportverksamhet, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet: 

Göteborg 1993 s43ff  
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upphovsmännen Robert Kaplan och Robin Cooper39 och vara mer eller mindre en produkt av 

den rådande ”relevance lost”-debatten, där man ansåg att de tidigare kalkylformerna inte 

stämde överrens med verkligheten i den omfattning man ansågs behövdes40. Särskilt med 

tanke på utvecklingen av kostnadsstrukturen inom bolagen. Detta ledde till att mer kraft 

behövde läggas på att säkerställa kalkylobjektets omkostnader – det vill säga 

overheadkostnader och teknologikostnader41. Ur den teoretiska aspekten får ABC-

kalkyleringen ses som en bättre metod då samtliga resurser och aktiviteter som produktionen 

av varan eller tjänsten generar mängdas och prissätts. Detta leder fram till en aktivitetskostnad 

respektive resurskostnad vilken senare multipliceras med en uppskattning av antalet 

aktiviteter och resurser av sitt slag. Ett kalkylobjekt kan givetvis innehålla flera aktiviteter och 

resurser, och tillväga gångsättet för ett sådant objekt följer samma förfarande, skillnaden är 

bara att man summer ihop den totala aktivitetskostnaden på slutet av kalkyleringen.  

 
Figur 3.4 – ABC kalkylering42 

ABC-kalkyleringen är svår att tillämpa hos tjänsteproducerande företag, då det är svårt att 

isolera tiden som en anställd förbrukar på en specifik aktivitet. Dock hjälper ABC-

                                                 
39 Geri, N & Ronen, B, ”Relevance lost: the rise and fall of activity-based costing”, Human Systems 

Management, No. 24, 2005 s134 
40 Alnestig, P & Segerstedt, A (1997), Produktkalkyler, Industrilitteratur: Jönköping 1997 s54ff 
41 Gerdin, J (1994), ABC-kalkylering, Studentlitteratur: Lund 1995 s16ff 
42Ibid s141 
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kalkyleringen företagen, även tjänsteproducerande, att ge en bild över företagets 

kostnadsstrukturer i företaget samt över deras åtaganden.
43

  

Att övergå till den mera komplicerade och specificerade ABC-kalkylen kräver mer resurser 

men det har inte visat sig direkt leda till något bättre resultat. Vilket också visade sig genom 

att företagen istället valt att vidmakthålla vid de enklare självkostnads- och 

bidragskalkylerna.
44

  

Oavsett vilken kalkylmetod som företaget väljer att använda är det viktigt att göra en så kallad 

efterkalkyl. Denna görs för att se hur väl förkalkylen överrenstämde med verkligheten. 

Samtidigt fungerar efterkalkylen som en form av projektuppföljning. Genom efterkalkylen 

kan företaget samla in data för att bli träffsäkrare till nästa kalkyltillfälle, men självklart också 

i syfte för att rätta till eventuella fel i de pågående åtagandena.
45

 

                                                 
43 Löfsten, H (1993), ABC-kalkylering inom transportverksamhet, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet: 

Göteborg 1993 s43ff 
44 Geri, N & Ronen, B, ”Relevance lost: the rise and fall of activity-based costing”, Human Systems 

Management, No. 24, 2005 s143 
45 Ohlsson, G (2001), Företagskalkyler, Björn Lundén Information: Stockholm 2001 s41ff 
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För att snabbare upptäcka avvikelser samt i syfte att kunna jämföra företagets 

lönsamhetsutveckling kan en budget upprättas. Budgeteringen hjälper också företaget att 

samordna sina resurser samtidigt som den förmedlar ett budskap ner och ut i organisationen 

då budgeten avser hela verksamheten. Precis som med all vinstdrivande verksamhet är 

grundförutsättningen med en budget att nyttan skall vara större än dess kostnader. Således 

måste budgetarbetet anpassas efter företagets storlek, behov och potentiell effektivisering.
 46

 

När man gör en budget är det mycket vanligt att man utgår från föregående periods utfall samt 

korrigerar för eventuella förändrade förutsättningar för verksamheten. Ur 

ekonomistyrningsperspektiv är budget både viktig som indikator om något skulle avvika, 

vilket nämnts ovan, men också som hjälpmedel för att tillgodogöra sig färsk data som senare 

kan fungera som underlag i företagets kalkyler och även till kommande budgetar
47

.   

Man brukar tala om budget cykeln. 

                               
Figur 3.5 - Budgetcykeln48 
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Budgetuppställandet kan göras enligt tre principer nedbrytningsmetoden, 

uppbyggnadsmetoden eller den iterativa metoden. Upprättas budgeten enligt 

nedbrytningsmetoden bestämmer företagets ledning huvudbudgeterna (likviditets-, resultat- 

och balansbudgeten) vilket sedan bryts ner i organisationen på de olika delbudgeterna som 

företaget avser att använda. Upprättas budgeten istället enligt uppbyggnadsmetoden skapar 

respektive verksamhetsavdelning utifrån ledningens direktiv sin egen delbudget. Dessa 

fusioneras sedan ihop till de tidigare nämnda huvudbudgetarna. Slutligen kombinerar den 

iterativa metoden de två ovanstående, det vill säga att man resonerar sig fram och tillbaka om 

                                                 
46 Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H (2005), Den Nya Ekonomistyrningen, Liber: Solna 2005 s322ff 
47 Samuelsson, L A (2004), Controllerhandboken, Industrilitteratur: Uppsala 2004 s286ff 
48 Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H (2005), Den Nya Ekonomistyrningen, Liber: Solna 2005 s381ff 
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vilka siffror och villkor som skall gälla för den kommande budget period för huvud- och 

delbudgeterna. Likt redovisningen ger likviditetsbudgeten och resultatbudgeten företagets 

balansbudget.
49

  

      

Figur 3.6 - Nedbrytnings metod vid budgetupprättande                 Figur 3.7 - Uppbyggnads metod vid budgetupprättande 

 

Figur 3.8 - Iterativa metod vid budgetupprättande 
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Vart efter räkenskaperna fortskrider och redovisningsinformation istället ersätter de tidigare 

budgeterade världen går vi vidare i budgetcykeln till vad som benämns budgetuppföljning. 

Under budgetuppföljningen jämförs budgeten med utfallet. Här analyseras avvikelser i syfte 

att snabbt kunna vidta åtgärder om en negativ trend är ett faktum.  

Analysen är en oerhört viktig del i budgetarbetet, då den ger ett underlag för företaget och kan 

visa på eventuella trender alternativt om den prisbild man tidigare förväntat sig nu har ändrats. 

Det är dock viktigt att man har samma ambitionsnivå vid alla steg i budgetcykeln för att nå 

symmetri i modellen. I de fall mer tid läggs på budgetuppställandet än på 

budgetuppföljningen används verktyget inte fullt ut. Eller om ambitionsnivå är högre vid 

budgetuppföljningen än vid budgetuppställandet analyseras data som egentligen inte borde 

analyseras. 

Uppföljningen kan också ge underlag till verksamhetsförbättringar som kan upptäckas i och 

                                                 
49 Samuelsson, L A (2004), Controllerhandboken, Industrilitteratur: Uppsala 2004 s258ff  
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med arbetet. Utfallet kontra de budgeterade värdena kan ligga till grund för olika 

belöningssystem.
50

  

Vid en så kallad budgetanalys analyseras avvikelserna, det vill säga budget minus utfall. 

Vanligast är att man analyserar i budgeten i absoluta tal, men även procenttal kan 

förekommande.  Man kan också relatera avvikelserna mot till exempelvis sålda enheter, då 

detta ger en tydligare bild av bolagets totala kostnadsfördelning. I den nya ekonomistyrningen 

klassificerar Ax m.fl. olika typer av budgetar utifrån hur ofta dessa revideras. Vanligaste 

typen är enligt författarna en så kallade fast budget. Den fasta budgeten fastställs innan den 

kommande budgetperioden och ligger fast under dess avsedda period.
51

  

Vid förändrade förutsättningar under fastlagd budgetperiod kan enligt Ax m.fl. en 

budgetrevidering komma tillstånd, något som då ger en så kallad reviderad budget. Syftet 

med denna typ av ändring att hålla budgeten så verklighetsriktig som möjligt.
52

  

I en så kallad rörlig budget beror värden i budgeten på försäljningsvolymen. Det vill säga att 

alla rörliga kostnader beräknas enligt en funktion till försäljningsvolymen samtidigt som de 

fasta kostnaderna är konstanta vid en varierande försäljningsvolym. Denna typ av budget är 

särskilt lämplig vid företag som har en mycket varierande försäljning.
53

  

Mindre vanliga budgettyper är flexibel och rullande budget. Med flexibel budget menas att 

man för en rörlig budget som man också korrigerar för makrofaktorer, så som 

konjunkturförändringar etcetera. Vid den rullande budgeten däremot justerar man eller rättare 

sagt förlänger budgetperioden konstant. Det vill säga om företaget har budgeterat ett år framåt 

justeras budgethorisonten vart efter tiden går. Således är alltid budgethorisonten lika långt 

borta.
54

  

En rörlig eller flexibel budget minimerar risken att ”låsa fast” sig vid en viss 

verksamhetsvolym. Risken kan dock vara att budgeten inte på lika tydligt sätt som en fast 

budget förmedlar vad ledningen avser att producera. Samtidigt är en rörlig- eller flexibel 

budget mera tidskrävande då dessa hela tiden justeras. Hos den reviderade och rullande 

budgeten finns fördelen att den ”verklighetsjusteras”. Samt att hos den rullande budgeten 

premieras långsiktighet. Nackdelen kan dock vara att budgeten justeras för mycket vilket kan 

leda till intresset för budgeteringen minskar.
55

  

Likt ABC-kalkylering, kan också motsvarande filosofi tillämpas vid budgetupprättande. 

Metoden kallas då ABC-budgetering eller ABB – Aktivitets Baserad Budgetering. ABB-

budgeteringen ger företaget en ökad förståelse om kostnadssambanden, och för att få hela 

företagets intäkter och kostnader för den kommande budgetperioden multipliceras 

                                                 
50 Samuelsson, L A (1997), Budgetering och Internredovisning, Sveriges Verkstadsindustrier: Eskilstuna 1997 

s101ff 
51 Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H (2005), Den Nya Ekonomistyrningen, Liber: Solna 2005 s403ff 
52 Ibid s409ff 
53 Samuelsson, L A (2004), Controllerhandboken, Industrilitteratur: Uppsala 2004 s276ff 
54Ibid s286ff 
55 Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H (2005), Den Nya Ekonomistyrningen, Liber: Solna 2005 s407ff 
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aktiviteterna med företagets försäljningsprognoser över den kommande perioden. Har 

företaget dessutom gjort en ABC-kalkyl ger denna en bra grund för budgeten.
56

 

En god strategisk planering och en genomtänkt budgetering i företaget ökar både lönsamheten 

och dess tillväxt. Samtidigt leder budgetering på en hög nivå till att företagen blir mera 

mottagligt för förändringar i dess omvärld. Något som också visat sig inverka mycket på hur 

detaljerat och noggrant budgeteringen upprättas är företagets ägar- och intressestruktur. 

Prioriterade företagets intressenter till exempel miljöfrågan genomsyrade det också 

budgetarbetet.
57

  

                                                 
56 Samuelsson, L A (2004), Controllerhandboken, Industrilitteratur: Uppsala 2004 s272ff  
57 Peel, M & Bridge J, ”How Planning and Capital Budgeting Improve SME Performance”, Long Range 

Planning, Vol. 31, No. 6, december 1998 s854ff 
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Samtliga svenskregistrerade bolag är skyldiga att upprätta en årsredovisning, dock kan 

enskilda näringsidkare från och med 1 januari 2007 med en omsättning understigande 3 

miljoner svenska kronor beviljas möjligheten att istället upprätta ett förenklat årsbokslut58.   

Den svenska redovisningen följer i huvudsak ÅRL – Årsredovisningslagen och BFL – 

Bokföringslagen, dessa två kompletteras av något som vi i Sverige kallar för god 

redovisningssed. Svenska företag upprättar redovisning av flera skäl, bland annat utgör 

bolagens redovisning underlag för bolagsbeskattningen vilken i dagsläget är 28 % beräknat på 

resultatet före skatt59. Men redovisningen syftar också till att tjäna bolagets intressenter. 

Denna årsredovisning är en offentlighandling vilken enligt ÅRL skall bestå av balans- och 

resultaträkning, noter i syfte att förklara vissa poster i de två ovan nämnda, samt 

avslutningsvis en förvaltningsberättelse.60  

Vidare klargör ÅRL att ett bolags årsredovisning skall upprättas i enlighet med god 

redovisningssed, vilket i praktiken innebär att bolaget skall följa utöver de rådande lagar och 

förordningar också skall följa Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets normer och 

allmänna råd, samt rådande branschpraxis. Det är Bokföringsnämnden som enligt 

Bokföringslagen har det juridiska ansvaret för utvecklingen av god redovisningssed61. I och 

med att bolagen skall följa god redovisningssed om det inte av lagtexten framgår hur ett 

problem skall lösas skapas nu ett större utrymme för egna tillämpningar och tolkningar hos 

varje enskilt bolag.62  

I grund och botten är den svenska redovisningen baserad på ett flertal grundläggande 

redovisningsprinciper. Principerna är allmängiltiga och därför kan rekommendationer från 

normgivande organ så som BFN - Bokföringsnämnden och RR - Redovisningsrådet underlätta 

när dessa skall tillämpas i praktiken. Även rekommendationer från FAR – Föreningen för 

Revisionsbyråbranschen (f.d. Föreningen Auktoriserade Revisorer) kan ge vägledande 

information i sådana frågor.   

Försiktighetsprincipen innebär att bolaget inte skall övervärdera sina tillgångar eller 

undervärdera sina skulder med hänsyn tagen till rådande osäkerhets- och 

omständighetsfaktorer som råder. Samtidig får inte bolagen använda principen i syfte att 

skapa dolda reserver som undanhålls från beskattning63.  

                                                 
58 Skatteverkets hemsida, 2008-12-01, www.skatteverket.se 2008-12-01 
59 IL kap 65 § 14 
60 ÅRL kap. 2 § 1 
61 BFL kap. 8 § 1 
62 Sundgren, S & Nilsson, H & Nilsson, S (2007), Internationell Redovisning – Teori och Praxis, 
Studentlitteratur: Polen 2007 s13ff 
63 SKV 2006 s55ff  
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I syfte att kunna jämföra ett bolags utveckling år för år skall därför Jämförbarhetsprincipen 

tas i beaktande vid bolagets redovisning. Enligt Jämförbarhetsprincipen skall omräkning av 

tidigare års räkenskaper ske i de fall bolaget väljer att byta redovisningsprinciper. En 

anledning till detta är att bolag inte skall kunna byta redovisningsprinciper och på så sätt 

kunna dölja för bolaget negativa siffror.64 

Matchningsprincipen utgår från att kostnaderna skall redovisas under samma period som dess 

intäkter uppkommit oavsett när den faktiska betalningen sker. Detta är också en anledning till 

att avskrivningar uppkommit. På så sätt härleds det förbrukande av resurserna till rätt period.  

Avskrivningar kan också härledas till kausalitetsprincipen vilken förenklat innebär att varje 

kalkylobjekt skall bära sina egna kostnader.65  

Periodiseringsprincipen går här lite hand i hand med matchningsprincipen på så sätt att 

intäkter och kostnader skall belasta rätt period i syfte att få en rättvisande redovisning.66  

Post för post principen innebär att de olika posterna bland tillgångar och skulder skall 

värderas var för sig, dock kan vissa poster slås ihop om det ger en mer rättvisande bild. Ett 

exempel på detta är varulager, där man inte specificerar varje vara som företaget har i lager 

utan klumpar ihop det till just posten varulager.67  

Väsentlighetsprincipen ger dock företagen rätten att fusionera fler poster om detta ger en 

bättre översikt med en bibehållen rättvisande bild.68  

Företaget är också skyldigt att enligt ÅRL kap. 2 § 3 upprätta en redovisning som speglar 
företaget ställning och resultat, och om det av någon anledning inte skulle varit skett skall 
upplysningar ges. För att citera ÅRL, kap. 2 § 3 
”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 

skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av 

allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta 

och om skälen för avvikelsen lämnas i en not”  

                                                 
64 FAR SRS rekommendationer och uttalanden, RedR 1 (2007) 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Ibid 
68 Ibid 
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De ovanstående redovisningsteorier, lagar och principer syftar i slutändan till att tjäna 

bolagets intressenter. Intressentmodellen nedan illustrerar vilka individer och organisationer 

som kan ha intresse av organisationen. Med hjälp av intressentmodellen kan företaget 

identifiera olika aktörer som har ett intresse av att företaget uppnår en lönsamhet. Bolaget kan 

också förvänta sig att dessa kommer att ha synpunkter och inflytande på bolagets beslut och 

kommande utveckling. Oavsett vilket aktör man själv representerar är det alltid bra att veta 

vilka andra aktörer som också har intressen på organisationen.
69

 Exempelvis kan den 

anställdes intresse vara att maximera sin lön, kundens vara billiga tjänster samt ägarens att 

maximera vinsten. Något som i alla lägen inte går helt i hand med varandra. Därför är det bra 

att vara medveten om vilka krafter som verkar på organisationen. 
 

 
Figur 3.9 – Intressent modellen70 

Sett ur företagets synvinkel kan redovisningen också ge ett bra underlag till personer 

inblandade i bolagets dagliga drift.  

Bolagens redovisning i smått är att man systematiserar och registrerar ekonomiska 

händelser/transaktioner. Varje redovisningshändelse blir sedan en verifikation i bokföringen 

vilka systematiseras under olika konton
71

. Företagen kan välja mellan olika kontoplaner och 

den senast utformade för svensk redovisning är BAS 2008. Givetvis finns branschspecifika 

anpassningar på BAS kontoplanen, något som kan underlätta vid jämförelser med 

kompanjoner och konkurrenter.
72

  

                                                 
69 Bruzelius, L-H & Skärvad, P-H (2004), Integrerad organisationslära, Studentlitteratur: Lund 2004 s81ff 
70 Ibid s82ff 
71 Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H (2005), Den Nya Ekonomistyrningen, Liber: Solna 2005 s61ff 
72 BAS inte bara en kontoplan, 2008-12-01, www.bas.se, 2008-12-01 
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Redovisningen resulterar sedan i ett antal rapporter, däribland resultat-, likviditets- och 

balansrapporten som de absolut vanligaste. Specifika rapporter enligt bolagets önskemål kan 

givetvis också upprättas. Begränsningen är hur avancerat bolaget väljer att systematisera 

transaktionerna. Om ett bolag vill kunna följa upp ett specifikt projekt för att se hur det 

utvecklas måste de intäkter och kostnader förenade med projektet ”märkas”, vanligen 

benämnt projektnummer, för att sedan kunna särredovisas i den önskade projektrapporten. 

Enkelt uttryckt ger man projektet ett specifikt projektnummer vilket möjliggör att det kan 

redovisas som en egen enhet och brytas ut från bolagets stora redovisning. Denna 

projektredovisning är särskilt användbar vid byggnads- och anläggningsverksamhet då 

pågående arbeten brukar gälla kontraktsreglerade uppdrag och där flera maskiner/enheter är 

på ett och samma ställe.
73

 

 
Figur 3.10 – Egen modell över projektnummer utifrån teoristycke ovan 

På motsvarande sätt kan maskiner och andra produktionsfaktorer eller anläggningstillgångar 

särredovisas. Detta sker på samma sätt som projektredovisningen bara att det benämns 

kostnadsställe istället för projektnummer. Man isolerar då kostnader och intäkter till en 

specifik maskin eller produktionsenhet. Denna systematisering möjliggör en liknande 

uppföljning, fast på enhetsnivå.
74

  

                                                 
73 Freckner, P (1983), Begrepp inom ekonomistyrning – en översikt, Studentlitteratur: Lund 1983 s16 
74 Ibid s92ff 
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Figur 3.11 – Egen modell över kostnadsställe utifrån teoristycke ovan 

Ett vanligt förekommande problem med denna typ av redovisning är att exakt alla kostnader 

och intäkter förenade med projektet alternativt kostnadsstället kan vara svåra att definiera 

samt fördela. I och med att kombinera en av de tidigare nämnda kalkyleringsmetoderna med 

redovisningen skapas en naturlig länk på så vis att redovisningen på projekt och kostnadsställe 

nivå enkelt kan kopplas till kalkylens grundförutsättningar.  

Entreprenörer strävar generellt efter att använda så kallade ”resurssnåla system”. Detta är 

sådana system som effektiviserar de olika administrativa momenten. Ett exempel på detta är 

att genom ökade resurser i redovisningsprocessen skapas ett minskat resursbehov vid 

kalkyleringsstadiet, samtidigt som det totala resursbehovet minskar. Detta exempel skulle då 

kunna leda till en mer noggrann redovisning samtidigt som en effektivisering av hela 

processen uppnås genom mindre resursallokering i kalkylskedet. 

Att outsourca företagets ekonomiska redovisningsfunktion är något som blivit allt vanligare. 

Enligt en undersökning visande det sig att 35 % av små och medelstora entreprenörer valt att 

lägga ut vissa delar av den ekonomiska administrationen på entreprenad. Samt att 12 % valt 

att outsourca hela sin ekonomiska avdelning, det vill säga från fakturering, lönehantering till 

bokföring. Anledningen till att entreprenörerna valt att outsourca den ekonomiska 

redovisningen, var dock inte att de trodde att kostnaden skulle bli lägre utan att de värdesatte 

den expertis som bokföringsbyråerna besatt.
75

  

I en undersökning gjord av Vinnova, vilken är en organisation vars uppgift är att främja en 

hållbar utveckling genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av 

effektiva innovationssystem. Publicerar i sin rapport att outsourcing av tjänster kan vara svår 

att genomföra samtidigt som det ofta kan kosta mer än vad man räknat med från början. 

Anledningen är funktionen inom organisationen kan vara svår att identifiera. Vidare framgår 

det att outsourcing av fakturering och ekonomifunktioner är det tjänsteoutsourcingar som 

                                                 
75 Everaert, P & Sarens, G & Rommel, J, ”Sourcing strategy of Belgian SME:s empirical evidence for the 

accounting services”, Production, Planing and Control, Vol. 18, No. 8 december 2007 s716ff 
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funnits längst och således borde fungera på ett bra sätt mellan kund och utförare.
76

 

 

Att använda sig av datastöd som organiserar och systematisera är numera en självklarhet för 

dagens företagare. I och med den snabba utvecklingen av informationsteknologi samt den allt 

hårdare konkurrensen, är det viktigt att använda ett ekonomiprogram som fyller företagets 

behov och ger dem tillräcklig med information för att kunna fatta rätt beslut i olika 

situationer.
77

 

 

                                                 
76 Thelander, E, ”Mot bättre vetande – Nya vägar till kunskap på arbetsplatsen”, Vinnova rapport, Vol. 112, 

No. 1, 2008 s23ff 
77 Brecht, D & Martin, M, ”Accounting Information Systems: The Challenge of Extending Their Scope to 

Business and Information Strategy”, Accounting Horizons, Vol. 10, No. 4, december 1996 s16ff 
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Utfallet är sista länken i vår modell innan återkopplingen tillbaka till kalkylskedet äger rum. 

På så sätt kan utfallet ses som resultatet av de tre tidigare, -kalkylering, budgetering och 

redovisning. Vidare kan från den färdiga redovisningen olika typer av nyckeltal hämtas. Ett 

nyckeltal är antingen en kvot eller ett absolut tal78. Men nyckeltal kan också vara så kallade 

kompletterande nyckeltal. Dessa mäter icke finansiella data, så som genomloppstider, 

kundtillfredställelse, etcetera79. Vi kommer dock inte att fördjupa oss i de kompletterande 

måtten. Nyckeltalen förenklar också jämförelsen mellan olika bolag men det kan samtidigt 

utgöra en bra och enkel indikator för företagsledningen att se att allt är i sin ordning alternativ 

att en felsökning och kommande åtgärder måste göras. Nyckeltalen kan också användas vid 

upprättande av företagens mål samt följas över tid för att få en blick över hur utvecklingen av 

verksamhetens finansiella status utvecklats över tid.  

Diverse bransch- och intresseorganisationer förmedlar ofta dessa nyckeltal till dess 

medlemmar. Även statliga Statistiska Central Byrån tillhandahåller dessa mått. Man bör 

jämföra sin verksamhet med liknande företag för att få relevans i jämförelsen. Det är också 

viktigt att ”rätt” typ av nyckeltal används i företaget. Annars mäts fel saker och företagets 

utveckling kan hämmas. Med detta menas att nyckeltalet skall mäta relevanta data, fungera 

som jämförelse tal mot konkurrenter och liknande samt att nyckeltalen är beteendemässig 

sunda, det vill säga att de minimerar till incitament att kringgå dess avsikt80.  

!"#"*$+,-./)&()$

I vår studie har vi valt att koncentrera oss på vinstmarginal, kassalikviditet, soliditet, 

skuldsättningsgrad och räntabilitet på totalt kapital. 

Vinstmarginalen, Vm, uttrycker företagets resultat i förhållande till dess omsättning. Det är 

kanske det vanligaste nyckeltalet som används vid jämförande av likartade verksamheter.  

Vm = Resultat före finansiella räntekostnader / Nettoomsättningen81  

Kassalikviditeten är ett annat viktigt nyckeltal då den talar om huruvida företaget kan betala 

sina långfristiga skulder. Kvoten skall vara över 1, i annat fall är bolaget i likviditetsbrist. 

Kassalikviditeten = (Omsättningstillgångar – Varulager) / Kortfristiga skulder82 

Soliditeten talar om företagets långsiktiga betalningsförmåga. Det kan också ses som hur stor 

del av bolagets tillgångar som bolaget har finansierat med egna medel. Ett riktvärde anses 

vara cirka 50 procent. 

                                                 
78 Freckner, P (1983), Begrepp inom ekonomistyrning – en översikt, Studentlitteratur: Lund 1983 s87 
79 Samuelsson, L A (2004), Controllerhandboken, Industrilitteratur: Uppsala 2004 s246ff.  
80 Ibid s703 
81 Larsson, C-G (2008), Företagets finanser, Studentlitteratur: Ungern 2008 s74 
82 Ibid s80 
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Soliditet = (Eget kapital + (0,72 * obeskattade reserver)) / Totalt kapital83 

Företagets skuldsättningsgrad, S/E är ett mått på skuldsättningen i företaget, en riktlinje är att 

det skall vara högst 1. Är skuldsättningsgraden 1 har företaget lika mycket lånat kapital som 

eget kapital. Observera att detta nyckeltal går hand i hand med soliditeten. 

S/E = (S:a skulder + (0,28 * obesk. reserver)) / (Eget kapital + (0,72 * obesk. reserver)) 

Räntabilitet på totalt kapital, Rt, är ett mått på tillgångarnas avkastning. Vad som styr hur stort 

talet bör vara är räntan på eventuella skulder, samt avkastningskravet på det egna kapitalet. Rt 

kan enligt vissa ses som en indikator på om företagsledningen lyckats skapa ett mervärde 

inom företaget.  

Rt = Resultat före finansiella kostnader / Totalt kapital  

 

                                                 
83 Larsson, C-G (2008), Företagets finanser, Studentlitteratur: Ungern 2008 s81 
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Syftet med att presentera den metod och de tillvägagångssätt som vi använt när vi 

sammanställer de empiriska data vi erhållit i samband med intervjutillfällena är för att skapa 

en relation med läsaren. En relation som bygger på att läsaren ska kunna följa våra 

metodiska överväganden och urval genom hela studien. Det syftar även till att läsaren skall 

kunna bilda sig en egen uppfattning om uppsatsens rimlighet och generaliserbarhet. 

!"/#012,.1)13#

I de inledande delarna av kapitlet presenterar vi den övergripande metod som vi använt oss av 

för att påvisa tillvägagångssättet som genomgående har genomsyrat studien. Därefter 

tydliggör vi hur urvalsprocessen av primärdata har förlöpt. För att sedan beskriva hur vi 

genom ett semistrukturerat arbete har utformat grunderna till vår intervjumall och sedermera 

intervjutillfället. Därefter redogör vi för hur arbetet med datainsamling och databearbetning 

har förlöpt. Kapitlet mynnar därefter ut i en diskussion kring den access till intervjuerna vi 

anser förestått. Avslutningsvis avses en kritisk granskning av de primärkällor som ligger till 

grund för studien. 
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Utgångspunkten för ekonomistyrning inom åkeri och entreprenadsektorn är en kvalitativ 

metod vilken karakteriseras av ett sökande efter såväl en helhetsbild av sammanhanget som en 

djupare förståelse av problemindex
84

. Vi har valt detta angreppssätt då vi finner det mest 

lämpligt för studien att genom semistrukturerade besöksintervjuer diskutera oss fram till 

användbar empirisk data och därmed få en inblick i åkeriers och maskinentreprenörers 

ekonomistyrning. Styrkan i denna metod är att undersökningssituationen liknar en vanlig 

konversation mellan två individer och därmed kan uppfattas som mindre främmande för 

respondenten
85

. 

Johansson-Lindfors skriver om valet mellan breda studier och fallstudier. Hon menar att det 

beror på forskningsproblemets grad av kontextbundenhet och avgränsbarhet. Vår 

hermeneutiskt orienterade kunskapssyn har medfört att vår problemformulering, inte alls likt 

den positivistiske forskarens har den kontextbundenhet i problemformuleringen Johansson-

Lindfors vittnar om skulle innebära en bred studie. Att vårt val av en kvalitativ metod har 

inneburit att studien har blivit bred i den aspekten att vi har haft ett brett angreppssätt där vi 

har iakttagit och berört många olika områden är vi medvetna om. Men vi vill åter igen 

poängtera att vi inte har någon generaliserande ambition, även fast vi använder oss av en 

förhållandevis bred studie.
86

 

                                                 
84

 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991). Forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1995 s13 
85 Ibid. s110 
86

 Johansson-Lindfors, M-B (1993).  Att utveckla kunskap, Studentlitteratur: Lund 1997 s61ff 
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Genom att vår problemformulering är av en interpretativ karaktär har det inneburit att vi 

kommit till att reflektera över många relevanta variabler, vilket längre fram kommer att 

medföra att vi kan diskutera kring de arbetssätt den ekonomiska styrningen kan visa. Det 

kommer också att medföra att vi kan diskutera kring varför vissa åkerier och entreprenörer, 

med framgång, använder sig av vissa arbetssätt medans samma arbetssätt inte passar för det 

lokalt närliggande företaget. 

!"#$%&'()$('$*&+,-&.(/($

Då den kvalitativa forskningen har, framförallt när det gäller urval, kritiserats för sin bristande 

transparens jämfört med den kvantitativa forskningen87 är stycket ämnat för att tydliggöra de 

kriterier och urval av respondenter som legat som grund för den primära datainsamlingen.  

Då vi har en relativt bred förkunskap inom ämnet har vi vetat utifrån vilka kriterier vi skulle 

välja våra intervjuobjekt. Vi valde ut åkerier och maskinentreprenörer som redovisade ett 

resultat som översteg medlet för branschen de verkar inom, utifrån kända företagsnamn inom 

området samt utifrån personliga relationer och erfarenheter. Detta medförde att varken ett 

slumpmässigt likt heller tillfälligt urval gjordes då vi systematiskt valt ut de bolag vi önskat 

undersöka. Utgångspunkten har således varit att utföra så kallade respondentintervjuer vilket 

kännetecknas av att de berörda personerna själva är insatta i ämnet88. Till vilken grad 

respondenten är insatt är förvisso varierande. Men då syftet inte är att falsifiera alternativt 

bevisa någon hypotes eller uttalat påstående, ser vi fördelar med den varierande graden av 

kunskap hos respondenterna. Detta då vi anser oss få en uppfattning om företagens 

ekonomistyrning och hur den kan se olika ut på grundval av utbildningsgraden hos 

företagsledarna. Uppfattningen är, som tidigare nämnts av subjektiv karaktär, och inget vi har 

för avsikt att diskutera eller redovisa i denna avhandling men för oss som författare, 

uppkommer en möjlighet till diskussioner och idéer till hur ekonomistyrningen kan tillämpas 

och antas i flera olika former beroende på företagets stolek och kunskapsintensitet. 

Huruvida ett bekvämlighets- eller tillfällighetsurval är det mest lämpliga för studien finns det 

många uppfattningar och åsikter kring. Dock anser vi själva att genom att välja företag vars 

företagsnamn och lokalisering vi sedan tidigare kände till, innebar detta att vi lättare kunde få 

en uppfattning om hur företagsledarna arbetade med den ekonomiska styrningen. Vårt 

avsiktliga urval är därmed inte konstruerat så att vi kan garantera någon form av 

representativitet89. Men som Holme & Solvang skriver: ”Generalisering och representativitet 

är inte några centrala syften i kvalitativa metoder”90. I det här sammanhanget skall det 

tilläggas att en av forskarna är uppväxt i en åkeri- och entreprenad miljö (Lindströms Åkeri) 

vilket innebar en etnografisk förkunskap av just det företaget. För de andra företagen är 

förkunskapen mer av överskådlig karaktär. 

 

                                                 
87 Bryman, Allan & Bell, Emma (2003). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber: Malmö 2005 s320-321 
88 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991). Forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1995 s101-103!
89

 Johansson-Lindfors, M-B (1993).  Att utveckla kunskap, Studentlitteratur: Lund 1997 s98 
90 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991). Forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1995 s114 
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Genom att vi valt företag av olika storlekar, varierande verksamheter samt företag som valt att 

bygga upp sin organisation och ledning på olika sätt har vi försökt att uppnå ett så högt 

informationsinnehåll som möjligt. Vissa av intervjuobjekten har dessutom en riklig 

kunskapsgrund, vilket bidrar ytterligare till informationsinnehållet. 

Enderud menar att ett urval kan göras utifrån intervjupersonens förmåga att visa och uttrycka 

sin villighet att delta i den kommande intervjun91. Något sådant urval har inte gjorts, tvärtom. 

I startskedet av studien tog vi kontakt med företagsledaren för respektive bolag via 

mobiltelefon där vi gav en kort förklaring till vad vi arbetade med och att vi önskade utföra en 

besöksintervju på respektive arbetsplats senare under hösten. Samtliga företagsledare var 

behjälpliga och meddelade att de visst kunde ställa upp om det var något de kunde bidra med. 

Fastän vi mellan raderna, hos vissa av intervjuobjekten, kunnat utläsa en viss tidsbrist. Efter 

kontaken med företagsledarna bestod vårt urval av följande: 

! Anders Eriksson, Herman Erikssons Schakt Aktiebolag, Västerås 

! André Själander, Själanders Åkeri AB, Näsåker 

! Gustav Bruksgård, Karlssons Grävmaskiner AB, Västerås 

! Håkan Lindström, Lindströms Åkeri AB, Långsele 

! Jan Hedström, Hedströms Åkeri AB, Helgum 

! Ola Rubensson, Rubenssons Mark AB, Sollefteå 

! Stefan Andersson, N S A Frakt AB, Umeå 

! Torbjörn Brorsson, Brorssons Åkeri AB, Ramsele 

!"#"$%&'()*+,,%

Hela 80 procent (10 tillfrågade företag) av de tillfrågade åkerierna och entreprenadföretagen 

har ställt upp för en intervju. Tio företag tillfrågades och två uteblev från denna studie. Ett av 

företagen ställde in intervjun på grund av tidsbrist. Den andra intervjun genomfördes men 

önskade anonymitet och presenteras därmed inte i denna studie. 

!"!%-.)/(012/(.+3%2)*'(4.5.6%

För att vårt arbete ska leda till deskriptioner som kan vara värdefulla för åkeri och 

entreprenadsektorn krävs, utöver vårt representativa urval, en slags operationalisering92. Med 

det menar vi att empirisk data ska samlas in på ett bra sätt. Spradley menar att språket borde 

anses som en överlägsen informationskälla när det gäller att samla in empirisk data93. Om 

språket är den viktigaste informationskällan, måste informatörerna känna att de kan uttrycka 

och återge sina egna uppfattningar på ett frispråkigt sätt. Vi har försökt minimera den 

problematiken genom att utföra semistrukturerade besöksintervjuer där vi får en interaktion 

mellan oss som intervjuare och våra respondenter. 
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Den semistrukturerade intervjuformen har inneburit att vi haft ett aktivt lyssnade dels för att 

vi vill föra in samtalet på olika områden inom ekonomistyrningen men också för att 

tydliggöra respondentens tolkningar. 

Med studiens utformning uppkom vissa etiska val. Vi har till exempel valt att inte ge våra 

respondenter möjlighet till den anonymitet som bland andra Trost förespråkar
94

. Detta etiska 

eller kanske, i vissas ögon, oetiska val syftar främst till att läsaren själv ska få bedöma 

företaget som helhet. Vi tror också att företag inom åkeri och entreprenadbranschen har en 

god kontroll på varandras verksamheter och att vi därmed höjer dess intresse genom att 

publicera respondentens namn och bolag. 

!"!"#$%&'()*+,-.&,./(&$

Intervjumanualen förväntas överföra teori till konkreta frågor. Med avseende på att de 

teoretiska begreppen med dess innebörd skall prövas empiriskt är det viktigt, dels för oss men 

också för trovärdigheten till ekonomistyrningen att betydande tid och omtanke läggs ned vid 

utformningen av manualen
95

. 

Vi delade in intervjumanualen i de olika delarna; Företaget, Kalkylering, Budgetering, 

Redovisning samt Utfall/återkoppling i syfte att manualen skulle hjälpa oss att hålla en 

struktur under själva intervjutillfället. De semistrukturerade frågeställningarna gav utrymme 

för följdfrågor och intressanta diskussioner.  

!"!"0$1(&2-34).&5($.*$6&'()*+,()$

När en intervju utförs menar Holm och Solvang, att avgörande för resultatet är fyra 

huvudelementelement; teman, roller, aktörer och kulisser
96

. 

Att temat ekonomistyrning inom åkeri och entreprenadsektorn skulle innebära någon form av 

personlig press eller andra svårigheter för respondenten som person har vi svårt att se. 

Däremot är den ekonomiska ställningen alltid en känslig fråga, därför har vi vid 

intervjutillfällenas början varit noggranna med att tala om att vi inte är intresserade av några 

siffror. Det är också anledningen till att vi valt att inte presentera företagens nyckeltal, 

förutom företagets omsättning och vinstmarginal. I inledningen till varje intervjutillfälle ber vi 

företagaren berätta om verksamheten, dess historik och framtidsutsikter. Vi presenterar också 

den modell som själva intervjun kommer att ligga till grund för, det gör vi för att komma in i 

en fas där vi lär känna varandra och känner oss bekväma i intervjusituationen som helhet.  
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Rollerna det vill säga de förväntningar intervjuaren och respondenten har på varandra, vilket 

till stor del beror på personliga relationer som kan finnas utanför själva intervjusituationen. 

Forskaren kan också ha olika förväntningar beroende på hur respondenten titulerar sig. 
97

 

Detta berör i och för sig inte denna studie i någon större utsträckning. Förutom att en av 

respondenterna är pappa till en av författarna. Detta innebar tydliga förutbestämda roller för 

både intervjuaren och respondenten. Vi anser att detta bidrog till en mer valid data då 

författaren i sin etnografiska förkunskap då kunde ställa mer specifika och relevanta frågor. I 

de övriga fallen där intervjusituationen har innefattat ekonomistuderande - företagsledare har 

vi i nästan alla intervjuer kommit in på en god konversation där vi som intervjuperson endast 

har styrt in samtalet på olika områden. 

Samtliga intervjuer har som tidigare nämnts varit så kallade respondent intervjuer, alla 

förutom intervjun som hölls med N S A Frakt, där det utav en tillfällighet förhöll sig likt en 

gruppintervju. Gruppen bestod då av VD och tillika ägare Stefan Anderson och 

Administrations chef Pär Holmberg samt de båda författarna. Situationen liknade mer ett 

socialt samspel och gav en god uppkomst av primär data. För att återkoppla till ovanstående 

så kanske detta sociala samspel medförde en annan slags förväntning både från 

intervjuobjektens sida men det gav även oss som forskare en uppfattning om stämningen inom 

företaget. 

Vad gäller aktören och dennes förmåga att delta i konversationen på ett bra sätt har vi efter 

avslutat intervjuarbete endast positiv kritik till vårt urval. De flesta har varit positiva till 

arbetet, ställt mycket frågor och aktivt medverkat i den samspelssituation som skall råda 

under en god intervjuform. 

Kulisserna eller miljön där själva intervjun sker är mycket viktig. Intervjuerna har skett 

antingen på respondentens kontor alternativt i företagets samlingsrum/fikarum. Omgivningen 

hos samtliga har varit lugn och vänlig, vid de flesta intervjuer har själv intervjutillfället mer 

påmint om en vänskaplig fikastund med givande konversation. Då fältanteckningar med hjälp 

av inspelning rekommenderas
98

, har intervjun spelats in med ett så kallat fickminne. Innan 

samtliga intervjuer tillfrågades respondenten, och vi förklarade även att inspelningen endast 

var till för oss själv, likt en minnesanteckning. 

                                                 
97

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991). Forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1995 s116 
98

 Ibid s131ff 



4. Praktisk metod 

 

 

44 
 

 

!"#$%&'()*+,'-../0..('$

Då studien, med tanke på den korta tidsomfattningen, har en förhållandevis bred geografisk 

spridning, delade vi upp intervjuerna. Anna som kommer från norrlands inland besökte 

åkerier och entreprenadföretag i Västernorrland medans Erik besökte Västmanland och 

Västerås för att träffa våra utvalda respondenter.  

Respondent Bolag Befattn. Intervjuform Datum Ant. 

Min. 

Atmosfär 

Anders 

Eriksson 

Herrman 
Erikssons 
Schakt 
Aktiebolag, 
Västerås 
 

VD, 
ägare 

Semistrukt. 
besöksintervju 
med Erik 

Torsdag 
20 Nov 
2008 

46 min Kunnig och 
tillmötesgående 

André 

Själander 

Själanders Åkeri 
AB, Näsåker 

VD, 
ägare 

Semistrukt. 
besöksintervju 
med Anna 

Torsdag 
20 Nov 
2008 

1 h 28 
min 

Intresserad och 
kunnig, 
diskuterar 
förbättringar 
 

Gustav 

Bruksgård 

Karlssons 
Grävmaskiner 
AB, Västerås 

Del-
ägare 

Semistrukt. 
besöksintervju 
med Erik 
 

Fredag 
21 Nov 
2008 

58 min Engagerad och 
insatt. 

Håkan 

Lindström 

Lindströms 
Åkeri AB, 
Långsele 

VD, 
ägare 

Semistrukt. 
besöksintervju 
med Anna 
 

Tisdag 
18 Nov 
2008 

1 h, 13 
min 

Lugn, 
eftertänksam och 
intresserad 

Jan 

Hedström 

Hedströms 
Åkeri AB, 
Helgum 

Del-
ägare 

Semistrukt. 
besöksintervju 
med Anna 
 

Måndag 
24 Nov 
2008 

21 min Strukturerad och 
saklig 

Ola 

Rubensson 

Rubenssons 
Mark AB, 
Sollefteå 

VD, 
delägare 

Semistrukt. 
besöksintervju 
med Anna 
 

Onsdag 
26 Nov 
2008 

1 h, 9 
min  

Tillmötesgående, 
intresserad och 
påläst 

Stefan 

Andersson 

N S A Frakt 
AB, Umeå 

VD, 
ägare 

Semistrukt. 
gruppinterv.m. 
Anna och Erik 
 

Onsdag 
3 Dec 
2008 

1 h 32 
min 

Lugn, 
tillmötesgående 
och uppriktig 

Torbjörn 

Brorsson 

Brorssons Åkeri 
AB, Ramsele 

VD, del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ägare 

Semistrukt. 
besöksintervju 
med Anna 

Tisdag 
25 Nov 
2008 

2 h, 26 
min 

Historiskt 
perspektiv med 
en analytisk 
förmåga 
 

Tabell 4.1 – Översikt intervjutillfälle 
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Anders Eriksson tar emot mig (Erik) på sitt kontor i Västerås. Eriksson är intresserad av 

studien och ger själv uttryck om ett mycket gediget kunnande i företagsekonomiska frågor. 
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Eriksson berättar mycket om sitt företag och uttrycker främst sitt intresse för 

kalkyleringsområdet.  

!"#"$%&'()*+,-./%01-.2%345%6(/71-.%

Jag (Anna) träffar André Själander på företagets kontor i Näsåker. Kontoret utstrålar en 

familjär stämning, det bjuds på fika och jag blir presenterad för medarbetare. Intervjun hålls 

senare i kontorets fikarum. Själander har nyligen gått en företagsledarutbildning som hålls av 

åkeriförbundet och har därmed de ekonomiska delarna uppdaterade. Vi har en lång och 

givande diskussion om vilka förbättringar som skulle kunna vidtas. Själander är mycket 

intresserad och visar efter intervjun ett datasystem han låtit installera i sina lastbilar, där kan 

jag via gsp utläsa lastbilarnas aktuella hastighet, antal inbromsningar och bränsleförbrukning. 

!"#"8%9*.)//:+/%;.(<=*/12+-.%345%>(/?-.7/%

Jag (Erik) träffar Gustav Bruksgård på hans kontor i Västerås. Han har fullt upp med att ge 

två grävmaskinister instruktioner för ett kommande jobb. Han hälsar mig välkommen och 

bjuder på en kopp kaffe. Intervjun hålls i företagets fikarum, Bruksgård är både engagerad 

och insatt inom entreprenadbranschen. Efter intervjun gör vi en rundvandring där Bruksgård 

visar delar av sin maskinpark och uppvisar ett gediget kunnande om den maskinella driften. 

!"#"!%@2+,/?.A=/%01-.2%345%@7+B/-)-%

Jag (Anna) träffar Håkan Lindström på hans kontor, intervjun har blivit uppskjutet några 

gånger på grund av tidsbrist och Lindström ber om ursäkt för detta. Intervjun förlöper 

avslappnat men under en seriös ton. Jag kan redan mycket om företaget men anser även att en 

formell intervju kan öka relevansen i studien. Lindström är eftertänksam och intresserad av 

frågorna, vi diskuterar förbättrande åtgärder och olika affärssystem. 

!"#"#%C-,/?.A=/%01-.2%345%C-)BD=%

Jan Hedström tar emot mig (Anna) i företagets entré och intervjun hålls sedan i företagets 

samlingsrum. Jag har tidigare uppfattat Hedström som stressad men han uppvisar nu en 

eftertänksamhet, han är tydlig och saklig i sina svar och evident engagerad i sitt företag. Efter 

intervjun träffar jag även företagets ekonomichef, Louise Hedström, för att kontrollera några 

sakfrågor. 

!"#"E%FDG-+//:+/%H*.1%345%&:))-I?-7%

Ola Rubensson tar emot mig (Anna) på Rubenssons huvudkontor i Sollefteå. Intervjun hålls 

på hans arbetsrum. Rubensson visar på ett intresse för ämnet, han är tillmötesgående och visar 

på ett gediget kunnande inom kalkylering och budgetering. Likt ett skolboksexempel 

förespråkar han en återkopplingsfunktion till nya kalkyler och han har själv byggt ett 

efterkalkylprogram som ska passa just Rubenssons Mark. 

!"#"J%6%&%3%K.*1?%345%L=-7%

VD, Stefan Andersson och Administrationschef Pär Holmberg tar emot oss på N S A:s kontor 

i Umeå, man hälsar oss välkomna och bjuder på fika. Både Andersson och Holmberg visar ett 

engagemang och kunnande, de båda är mycket hjälpsamma, vid tillfälle tar de fram och visar 

statistik och olika underlag för statik. De visar också olika utskick om riktlinjer för 
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distributionstransporter. Vi blir imponerade av Anderssons organisationsfilosofi och hur han 

startade med en lastbil och har nu byggt upp en stor rörelse, verksamma i främst Västerbotten 

!"#"$%&'('))(*)%+,-'.%/&0%123)-4-%

Jag (Anna) träffar Torbjörn Brorsson på kontoret i Ramsele, jag bjuds på fika och blir 

presenterad för medarbetare. Intervjun hålls därefter på Brorssons arbetsrum. Brorsson har en 

lång erfarenhet och kunnande av branschen, därför bli också mitt besök hos Brorssons 

varande i cirka fem timmar. Han berättar om åkeriets utveckling och tidens förändringar. Med 

sitt analytiska tänkande och berättande blir jag som lyssnare fascinerad över branschens 

utveckling.  

!"5%6*)234.*7%(89%:-2':-;*.*7%2<%=2;2%
Det finns inga speciella rutiner eller tekniker när det kvalitativa materialet ska sammanställas 

och analyseras
99

. Direkt efter varje intervju gjordes en transkribering av den ljudinspelning vi 

sparat från intervjutillfället. Transkriberingen förtydligas genom att vi antecknar ”han nickar 

jakande” eller ”han funderar”, vilka ansiktsuttryck vi kommer ihåg från intervjun etcetera Vi 

skriver också ner stämningen och omkringliggande faktorer för att sedan ha möjlighet att gå 

tillbaka och analysera intervjun. 

Vidare har vårt arbetssätt inneburit att vi ställt upp flera tabeller; en sammanfattande, en tabell 

om kalkylering, en om budgetering, redovisning och slutligen en tabell om utfall och 

återkoppling. Därefter diskuterade vi oss fram till olika gemensamma nämnare och olika 

punkter som vi fann märkliga eller extra viktiga. Det gav oss även möjligheten att redovisa 

och ventilera olika uppfattningar om varandras intervjuer.  

!">%/88-))%;.44%<?'2%.*;-'<@A(:@-,;%
Vi anser att en viktig aspekt för att få access till värdefull information är att vara intresserad 

och väl förberedd vilket bygger upp ett förtroende mellan intervjuaren och respondenten
100

.  

Eriksson och Wiedersheim säger att vissa accessproblem skapas då forskaren har en alltför 

liten erfarenhet av området och organisationen han eller hon skall undersöka
101

. Som vi 

tidigare nämnt anses vi har en god förkunskap, vi har försköt utveckla en teoretisk 

referensram som skall lämpa sig väl i respondentens miljö. Vi har även gjort en förstudie av 

våra informationsenheter samt utvecklat en intervjumall som vi tror kan återspegla teorin till 

konkreta frågor. 

Vi har sedan tidigare studier lärt oss att avvara god tid för förberedelser vilket i denna studie 

har inneburit att vi erhållit breda aspekter på ekonomistyrningen. Vi anser i samtliga fall att vi 

erhållit god access till respondenterna, att de svarat ärligt och uppriktigt och att vi kommit in i 

en god diskussionsfas. 

                                                 
99

 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991). Forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1995 s117ff 
100

 Johansson-Lindfors, M-B (1993). Att utveckla kunskap, Studentlitteratur: Lund 1997 s112 
101

 Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2006). Att utreda forska och rapportera 8:e uppl, Liber: Malmö 

2006 s131 



4. Praktisk metod 

 

 

47 

 

!"#$%&''()*+*($,-+$.)*,&)/0+0$

Vi valde under urvalsprocessen vissa personer och företag vi ansåg inneha ypperlig 

kunskapsgrund för ämnet. Vissa forskare anser att det finns vissa risker förknippade med 

sådana situationer. Man menar att det finns risk för att en sådan person riktar verkligheten, 

denne kan ge övertygande men förvrängda beskrivningar på den situation som studeras
102

. 

Självklart finns denna risk även med vårt arbete men vi har också bra förkunskaper för att 

med godtycklig förmåga kunna identifiera utmärkande svar och påståenden.  

Den stora risken för felvisande primärdata vi kan se med denna studie är då vi delat upp 

intervjuerna. Att vi som intervjuare kan uppfattas på olika sätt och därmed få varierande svar. 

Det innebär också en risk då vi skall sammanfatta intervjuerna för varandra, att vissa relevanta 

aspekter underskattas. 

Det har i tidigare studier framkommit att när en intervjusituation har genomsyrats av en 

tillitsfull stämning, att då intervjupersonen ogärna vill göra forskaren besviken
103

. Detta kan 

även gälla för denna studie. Vi har svårt att bedöma i vilka intervjusituationer detta kan ha 

varit ett problem, om problematiken i huvudtaget har existerat i någon av våra intervjuer.  

En kritisk fråga är vilken validitet som vi som forskare kan uppnå, hur pass bra vi har varit på 

att iaktta respondentens språk och förhållningssätt. Vi har en förhållandevis låg kunskap och 

erfarenhet av att utföra intervjuer av den här typen. Vilket kan ha inneburit att vi misstolkat 

vissa delar i intervjun. Men vårt mål har hela tiden varit att få en uppfattning om hur företagen 

arbetar med ekonomistyrningen. Därför har vi genom en stabil teoretisk grund inom 

ekonomistyrningens olika delar försökt kompensera för den bristande erfarenheten av 

intervjusituationer.  

Det hade varit önskvärt att utföra vad som Johansson-Lindfors betecknar multimetodologisk 

tillämpning
104

. Där vi både hade använt oss av öppna intervjuer och direkt observation där vi 

iakttagit det dagliga arbetet av ekonomistyrningen. Det hade inneburit en ännu bättre bild av 

företagens arbetssätt. Denna metodologiska triangulering skulle rent praktiskt innebära en 

större tidsomfattning för studien än vad som för tillfället är möjligt. Vi vet inte heller hur våra 

respondenter hade ställt sig till att arbeta med oss under en tid för att vi ska få en möjlighet att 

iaktta det dagliga arbetet med ekonomistyrning. 
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Kapitlet syftar till att läsaren ska få möjligheten att överblicka respondenterna och dess 

verksamhetsart. 

!"6#7/8,*/+/9#

Efter att vi gjort urvalet av informationsenheter har vi valt att presenterat respondenterna och 

dess bolag för att vi redan innan intervjun ska kunna skapa oss en överblick av verksamheten. 

Vi har valt att förs presentera en tabell för att sedan fördjupa oss inom varje företag för sig. 

 

Respondent Bolag Ägar-
förhållande 

Omsättn. 
Vinstmarg. 

Antal 
anställda 
Antal enheter 

Verksamhet 

Anders 
Eriksson 

Herman Eriksson 
Schaktaktiebolag, 
Västerås 

Ensam 
majoritetsägare, 
minoriteten ägs 
inom familjen. 

Ca 51 
miljoner, 
VM=29 % 

43 anställda 
 
Ca 35 enheter 

Stora 
entreprenad 
åtaganden 

André 
Själander 

Själanders Åkeri 
AB, Näsåker 
 

Ensam ägare. Ca 41,5 
miljoner, 
VM=5,5% 

35 anställda 
 
15-18 enheter 

Timmer- 
transporter 

Gustav 
Bruksgård 

Karlssons 
Grävmaskiner 
AB, Västerås 

3 delägare, 
bröderna Gustav 
och Fredrik 
samt Jens. 

Ca 53,5 
miljoner, 
VM=11% 

35 anställda 
 
 

Gräv- och 
schatnings-
arbeten 

Håkan 
Lindström 

Lindströms Åkeri, 
Långsele 

Ensam 
majoritetsägare, 
minoriteten ägs 
inom familjen. 

Ca 8 
miljoner,  
 
VM=14 % 

6-8 anställda 
 
12-15 enheter 

Verksam 
främst inom 
anläggnings-
branschen. 

Jan 
Hedström 

Hedströms Åkeri, 
Helgum 

2 delägare, 
bröderna Jan 
och Alf. 

Ca 49 
miljoner, 
VM=13 % 

35 anställda 
 
Ca 22 enheter 

Timmer-
transporter, 
elmaterial, 
traileråtagan. 

Ola 
Rubensson 

Rubenssons Mark 
AB, Sollefteå 

2 delägare, 
bröderna Ola 
och Emil 

Ca 33,5 
miljoner, 
VM=6,5%. 
OBS! 
Något 
missvisan.  

25 anställda, 
40 under 
säsong. 
 
Ca 20 enheter 
 

Stora 
entreprenad 
åtaganden, 
främst vägjobb 

Stefan 
Andersson 

NSA Frakt AB, 
Umeå 

Ensam ägare. Ca 37 
miljoner, 
VM=9,5% 

47 anställda 
 
39 enheter 

Distributör för 
DHL 

Torbjörn 
Brorsson 

Brossons Åkeri, 
Ramsele 

9 stycken 
delägare 
(syskon). 

Ca 31,5 
miljoner, 
VM =6,7 % 

25 anställda 
 
Ca 15 enheter 

Timmer-
transporter 

Tabell 5.1 – Presentation förstudie av informationsobjekt 
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Vi har utifrån olika källor presenterat företagen var för sig. Den finansiella informationen är 

hämtad från Affärsdatas databas. 

!"#"1$2'&3+)$4&,5((-)($678+5*$95*,':-;+< 

9)0'&($4&,5((-), ägare och tillika VD till Herman Eriksson Schaktaktiebolag i Västerås. 

Anders som idag är i 60-årsålern tog över företaget efter sin far, Herman som startade firman 

1939 och är idag verksam i hela landet men främst i Mälardalen. Företaget omsätter cirka 51 

miljoner och vi beräknar att de har en vinstmarginal som uppgår till hela 29 procent. Företaget 

inriktar sig främst på stora entreprenadåtaganden, till exempel var företaget en stor 

underentreprenör vid sista etappen av när Arlanda byggdes. Idag består företaget av cirka 43 

anställda samt ca 35 enheter som i huvudsak utgörs av grävmaskiner, bandtraktorer, dumprar 

samt en maskintrailer i syfte att säkra företagets transportbehov.105 

!"#"#$6=>;+)0'&($?5'&,$9@A$B>(C5'&$

9)0&D$6=>;+)0'&, 27 år och driver som fjärde generation Själanders åkeri Ab i Näsåker. 

Åkeriet grundades av Andrés farfars far 1922, verksamheten bestod vid den tidpunkten av 

bussar i linjetrafik och utvecklades efter hand med lastbilar och anläggningsmaskiner. Sedan 

1977 kör åkeriet i huvudsak rundvirke åt skogsbolaget SCA och omsätter idag cirka 41,5 

miljoner med en vinstmarginal som uppgår till cirka 5,5 procent. Verksamheten består av 35 

anställda och cirka 15 enheter som främst består av timmerbilar men också separatlastare, 

grotbil, lastväxare och en väghyvel.106 

!"#"E$F+&;((-)($G&>.3+(5,)'&$9@A$H>(*'&C($

GI(*+.$@&I5(<C&0 är en av tre delägare till Karlssons Grävmaskiner i Västerås. Gustav 29, 

driver företaget tillsammans med sin bror Fredrik Bruksgård och barndomsvännen Jens 

Nordström. Företaget är verksamma i hela Mälardalen men har sitt säte i Västerås. Firman 

grundades 1949 av Lennart Karlsson och verksamheten består idag av 35 anställda och cirka 

32 enheter som i huvudsak utför gräv och schaktningsarbeten. Maskinparken består i 

huvudsak av hjullastare, grävmaskiner, dumprar men också lastbilar samt en maskintrailer. 

Karlssons omsätter idag cirka 53,5 miljoner och vinstmarginalen uppgår till cirka 11 

procent.107 

 

 

 

                                                 
105 Affärsdata / personliga förkunskaper 
106 Affärsdata/ personliga förkunskaper 
107 www.karlssonsgravmaskiner.se 
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!"#"$%&'()*+,-.*%/01,'%234%&5(6*171%

8509(% &'()*+,-., 50, är tredje generationen som driver Lindströms åkeri i Österforse, 

Långsele. Företaget är främst inriktat på anläggningsbranschen men man sysslar även med 

mer säsongsbetonade arbeten så som sopning, plogning och en del grävning. I övrigt är 

företaget anslutet till åkericentralen VTG som utför arbeten i hela Västernorrland. Lindströms 

Åkeri grundades 1930 av Gustav Lindström som började med två grusbilar, därefter har hans 

son Bert och därefter sonsonen Håkan breddat verksamhetsområdet för att passa in på en liten 

ort. Verksamheter omsätter idag cirka 8 miljoner med en vinstmarginal som uppgår till 14 

procent. Verksamheten sysselsätter cirka 6-8 personer och innehar 12-15 enheter där 

maskinparken består av grusbilar, lastväxlare, hjullastare, grävare och sopmaskiner.108 

!"#"!%81)*+,-.*%/01,'%234%8176:.%

;9(%81)*+,-., 50, och hans bror Alf Hedström driver idag som tredje generation Team 

Hedströms koncernen med moderbolaget Hedströms Åkeri som bland annat utför transporter 

av elmateriel, och traileråtaganden, dotterbolaget Hedströms Timmertransport transporterar 

rundvirke, främst åt SCA. Företaget grundades av Jans farfar Petrus Hedström som 1932 

började med en mjölkbil. I dagsläget omsätter koncernen cirka 50 miljoner och 

vinstmarginalen uppgår till 13,5 procent. Verksamheten sysselsätter idag cirka 35 årsanställda 

och innehar cirka 22 enheter som består av kranbilar, maskintrailers, hjullastare men främst 

timmerbilar.109 

!"#"<%=:>1(**?(*%@9,0%23%

A79% =:>1(**?(, 33, och hans bror Emil Rubensson tog 2006 över familjeföretaget 

Rubenssons Mark AB i Sollefteå. Företaget grundades 1983 av Olas far, Bengt Rubensson 

som främst inriktade sig på markarbeten i samband med husbyggen. Idag åtar sig Rubensson 

all typ av markarbeten men på senare tid har större vägjobb i västernorrland kommit att 

dominera. Företaget har växt otroligt det senaste året, på ett år har företaget mer än fördubblat 

omsättningen. 2007 omsatte företaget 33,5 miljoner med en vinstmarginal som uppgick till 

6,5 2008 räknade företaget med att omsätta cirka 80 miljoner. Företaget har cirka 25 

årsanställda men sysselsätter under säsong upp till 40 chaufförer och markarbetare. 

Maskinparken består till största del av grävmaskiner, hjullastare, sorteringsverk etcetera, vilka 

utgör cirka 20 enheter.110 

 

 

 

 

                                                 
108 www.lindstromsakeri.nu 
109 www.hedstromakeri.se 
110 www.rubenssons.se 
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!"#"$%&%'%(%)*+,-%(./%0123%

'-24+5% (562*7785 är i 40-årsåldern och startade 1990 sitt företag N S A Frakt AB, 

företaget har bland annat växt genom företagsköp och är idag koncernmoder till NSA 

företagen som förutom åkeriverksamhet och budbilar består av cykelbud och fastigheter i 

form av lagerlokaler. Totalt sett består koncernen av 47 anställda och cirka 39 enheter. I 

huvudsak utförs transporter åt DHL och man omsätter idag 37 miljoner med en vinstmarginal 

som uppgår till 9,5 procent. Maskinparken omfattar främst distributionslastbilar, släp och 

budbilar.111 

!"#"9%.*8*77857%:,2*;%(./%<+172=2%

>8*?@A*5% .*8*7785, 76, driver idag tillsammans med sin måg Sylve Nordin Brorssons 

Åkeri AB i Ramsele. Familjen Brorssons grundade företaget 1945 och man började då, som 

de flesta, inom anläggningsbranschen. Idag sysslar Brorssons främst med 

rundvirkestransporter till SCA och plantkörning. Åkeriet har en omsättning som uppgår till 

cirka 31,5 miljoner, vinstmarginalen till 6,7 procent. Bolaget har cirka 25 årsanställda och 

cirka 15 enheter som i huvudsak består av timmerbilar samt lastväxlare.112 

                                                 
111 www.nsaforetagen.se 
112 www.brorssons-akeri.se 
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!"#$%&'('#)*+#,-./01#
Kapit let ska presentera resultaten och åsikterna från int ervjuerna , även en analys kopplat ti ll 
den teoretiska referensramen av de empiriska data som framkommit är en viktig del i denna 
del av forskningsprocessen. 

!"2#3-/45-'-6#

Istället för att använda oss av två kapitel, ett empirikapitel och ett analyskapitel, har vi valt att 

utgå ifrån vår konstruerade modell och direkt kommentera och analysera vår insamlade data. I 

detta kapitel kommer vi att inleda varje område med en sammanfattande tabell över 

respondenternas svar, för att senare tydliggöra detta och vidare analysera utfallet. Vi kommer 

att börja med att presentera några övergripande iakttagelser för att sedan specificera de olika 
delarna kalkylering, budgetering, redovisning samt utfall/återkoppling. 

!"7#894(6('&.-54#'.:;;.64/14(#

Under hösten 2008 har vi besökt åtta företag inom åkeri och entreprenadsektorn. Fyra av 

dessa företag är verksam inom åkerisektorn och fyra verkar huvudsakligen inom 

anläggningsentreprenad. Samtliga bolag har varit lönsammare än branschsnittet mätt i 

vinstmarginal113. Det senaste året har vinstmarginalsgenomsnittet uppgått till 4,1 %. Varje 

intervju har skett med företagets VD tillika ägare alternativ delägare för respektive bolag. 

Samtliga intervjuer har varit så kallade semistrukturerade besöksintervjuer. Vad gäller den 

utgivna skriften vi utgått ifrån för att hitta ett branschgenomsnitt, Sveriges åkeriförenings 

publikation Ekonomiska nyckeltal för åkeribranschen 1997-2006, där framgår det vidare att ju 

större åkeriet är desto lägre nettomarginal har företaget114. Tyvärr har vi i den här studien för 

lite empiriskt data för att kommentera det redovisade sambandet, men rent spontant tror vi att 

sambandet kan bero på byråkratin i stora organisationer samt dess frånvaro av en tydlig 
ägarrepresentant.  

Samtliga ägarledda företag utom N S A Frakt och Karlssons Grävmaskiner är äldre 

familjeföretag som drivs av andra, tredje alternativt fjärde generationen. N S A Frakt drivs av 

grundare, Stefan Andersson och Karlssons grävmaskiner drivs av de nyligen tillträdda 
delägarna, bröderna Fredrik och Gustav Bruksgård samt barndomsvännen Jens Nordström.  

Efter att vi utfört intervjuerna har vi sett vissa likheter mellan vissa företag. Till exempel är 

verksamheterna i Brorssons-, Hedströms- och Själanders Åkeri likartade. Vidare noterar vi att 

Herman Erikssons och Rubenssons är de två bolag som själva räknar på jobb och åtar större 

entreprenader till en fast ersättning. Lindströms är en enligt oss en blandning, de driver dels 

åkeriverksamhet i mindre skala men åtar sig också mindre entreprenad- och 

anläggningsarbeten. De likt Karlssons Grävmaskiner har en fast timersättning och kan därmed 

åta sig jobb per timme. N S A Frakt är studiens enda distributionsföretag och bildar därför en 

                                                   
113

 !"#$%&#'()*#$%+,$#-.&/(01*2324%'*.(356*#7-.7(+,$(åkeribranschen 1997-2006 (10år), 2008-11-02, 
http://www.akeri.se/files/bilder/sa/filer/nyckeltal-2006.pdf, 2008-11-02 s.24 
114 Ibid s. 25 
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egen tabell. I fortsättningen presentera den övergripande informationen indelat i den ovan 
nämnda indelningen likt tabellen nedan. 

!"##$%&'$%"$%(

Bolag Respondent Omsättning och 
vinstmarginal 

K undsituation B ransch 
org. 

Å ke ri 
centr . 

B rorssons Å ke ri, 
AB Ramse le 

Torbjörn 
Brorsson 

Ca 31,5 miljoner,  
VM = 6,7 %  
VM3 = 6,24 % 

En större kund som 
står för ca 80-90% 
av omsättningen. 

SÅ Nej 

H edst röms Å ke ri 
AB , He lgum 

Jan  
Hedström 

Ca 49 miljoner,  
VM = 13 %  
VM3 = 10,41 % 

En större kund som 
står för ca 80 % av 
omsättningen. 

SÅ Nej 

Själande rs Å ke ri 
AB , Näsåke r 

André 
Själander 

Ca 41,5 miljoner,  
VM = 5,36% 
VM3 = 4,39 % 

En större kund. SÅ Nej 

)*+%$,%$*-./0%$+-1(#$.(/-2+($%23++*"*1(

Bolag Respondent Omsättning och 
vinstmarginal 

K undsituation B ransch 
org.  

Å ke ri 
centr . 

H e rman 
E r iksson Schakt 
Akt iebolag, 
Väste rås 

Anders 
Eriksson 

Ca 51 miljoner, 
VM = 29 %  
VM3 = 24,83 %  

Jobbar mot större 
beställare, både 
privata och statliga 

ME Nej 

Rubenssons 
Mark AB , 
Solle fteå 

Ola  
Rubensson 

Ca 33,5 miljoner, 
VM=6,5 %. OBS! 
Något missvisande 
siffror, pga. tillväxt 
VM3 = 3,19 % 

2-3 större kunder. ME Nej 

)*+%$,%$*-./0%$+-1(#$.(+"#$%23++*"*1(

Bolag Respondent Omsättning och 
vinstmarginal 

K undsituation B ransch 
org. 

Å ke ri
centr . 

K arlssons 
G rävmaskine r 
AB , Väste rås 

Gustav 
Bruksgård 

Ca 53,5 miljoner, 
VM = 11% 
VM3 = 9,88 % 

Åtar sig alla typer 
av 
entreprenadarbeten, 
både stora och små 

ME Nej 

L indst röms 
Å ke ri AB , 
Långse le 

Håkan 
Lindström 

Ca 8 miljoner,  
VM = 14 %  
VM3 = 9,44 % 

3-4 större kunder i 
övrigt är 
kundunderlaget 
varierande. 

SÅ Ja 

4"2+%"56+"7*2/0%$+-1((

Bolag Respondent Omsättning och 
vinstmarginal 

K undsituation B ransch 
org. 

Å ke ri 
centr . 

N S A F rakt AB, 
Umeå 

Stefan 
Andersson 

Ca 37 miljoner, 
VM = 9,5% 
VM3 = 9,05 % 

En större kund. SÅ Nej 

Tabell 6.1 ! Övergripande iaktagelser 
SÅ - Sveriges Åkeriföretag 

ME - Maskin Entreprenörerna  
VM3 = Genomsnitts vinstmarginal de senaste tre åren 
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Enligt Sveriges åkerinärings egen publikation; !Fakta om åkerinäringen 2008! framgår det att 

hälften av alla åkeriföretag är anslutna till en åkericentral115. I vår undersökning var det endast 

Lindstöms Åkeri som ingick i en åkericentral. Då Lindströms är det minsta företaget i 

undersökningen samt det bolag med störst variation på kunder, maskinpark och typ av 

uppdrag ser vi stöd för vårt tidigare antagande om stordriftsfördelar i och med medlemskapet i 

åkericentralen. Lindströms egen motivering till medlemskapet i centralen är att åkeriets 

intäkter säkras både i form av volym och prisnivå. Samtidigt värdesätter han de försäkringar 

samt den kvalitets- och miljöcertifiering som medföljer i ett medlemskap. I Lindströms fall 

sker också faktureringsfunktionen till slutkund hos åkericentralen. Vi ifrågasätter oss varför 

vårt urval inte har återspeglat det 50 procentiga medlemskapet i åkericentraler. Vi tror att 

många mindre företag är medlemmar i åkericentraler, då vi gjort en begränsning till 10-50 

enheter faller många mindre åkerier bort från vår population lönsamma åkeri och 
entreprenadföretag. 

Vidare vad gäller åkericentraler har Brorssons, Hedströms, Rubenssons, Själanders och N S A 

tidigare, när de drevs i mindre skala, ingått i VTG respektive Bilfrakt. På olika grundval, 

valde företagen att gå ur dessa ekonomiska föreningar. Bland annat ansåg de att 

åkericentralernas administrationsersättning, som i deras fall uppgick till 6-8 procent av 

nettoomsättningen varit alltför hög i förhållande till företagets ersättning från slutkund. Vidare 

kan företagens val förklaras av att ersättningen och den förmedling av arbete som 
åkericentralen tidigare gjort nu kan göras inom respektive bolag till en lägre kostnad. 

Det bör också tilläggas att samtliga av de numera självständiga åkerierna förutom Rubenssons 

utför jobb åt en mycket stor kund som står för cirka 80-90 % av företagens omsättning. I och 

med dessa kundförhållanden samt att en stor del av betalningsprocessen är beskaffad på så vis 

att huvuddelen sker via avräkning och inte genom traditionell fakturering effektiviseras det 
tidigare behovet på administrationen som åkericentralen tidigare utförde.  

Under vår studie har vi varit i kontakt med två entreprenadföretag som utför större arbeten till 

ett fast pris. Dessa sysslar i huvuddel med gräv- och schaktnings arbeten med stora 

anläggningsföretag som största kund. Samtliga av våra medverkande entreprenadföretag har 

en liten åkeriavdelning som i huvudsak förser den egna organisationen med transporter, 

främst transporter med maskintrailer. Dessa företag skiljer sig främst i den bemärkelsen att 

risken för deras åtagande är betydligt större samt att uppdragen ofta sker i projektform. Dessa 

olikheter i företagens arbetsgång kommer att innebära andra krav på ekonomistyrning, vilken 
vi senare i detta kapitel kommer att behandla ytterligare. 

Vi kommer inte att närmare kommentera huruvida kundsituationen hos våra respondenter är 

optimal ur ett ekonomistyrningsperspektiv eller inte, då vi främst inriktar oss mot rent 
ekonomiska data. 

Vidare hoppas vi att detta kapitel kommer att skildra två stora svenska branscher, nämligen 
åkeri och entreprenadbranschen.  
                                                   
115 "#$%&'$()*+$%&,-%$./'0)!1/+./)23)*+$%&45%&4'$4)6 7.'*#/)899:!0 2008-11-02, 
http://www.akeri.se/files/bilder/sa/roschyren_2007_utgava_2008_svensk_webbformat.pdf, 2008-11-02, s.9 
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Vi har i denna empiridel valt att kommentera och koppla företagens handlande i stor 

utsträckning till de affärsrisker som dessa har i och med deras inriktning av verksamheten. 

Detta med anledning att vi främst finner tydliga samband mellan bolagets risk och dess 
inställning till ekonomistyrning.  

/,00*+1(*+,*+$

Bolag Typ iskt 
anbudsförfaran. 

K alkylform Å te rkoppling av 
histor iskt utfall 

K alkyl-
program 

Efte rkalkyl 

B rorssons 
Å ke ri, AB 
Ramse le 

Förhandlar 
gemensamt med 
kompanjoner mot 
största kund 

Utgår från en 
självkostnads
kalkyl 

Redovisnings 
information 

Manuellt Nej 

H edst röms 
Å ke ri AB , 
H e lgum 

Förhandlar 
gemensamt med 
kompanjoner mot 
största kund 

Utgår från en 
självkostnads
kalkyl 

Redovisnings 
information 

Manuellt, 
har provat 
SÅcalc 

Nej 

Själande rs 
Å ke ri AB , 
Näsåke r 

Förhandlar 
gemensamt med 
kompanjoner mot 
största kund 

Självkostnad
skalkyl 

Tydlig återkoppling 
av utfall dels från 
varje enhet och dels 
varje chaufför. 
 

SÅcalc Nej 

2-3+*4+*-&567+*3&.$0*5$6&83$*+8933-,-.$

Bolag Typ iskt 
anbudsförfaran. 

K alkylform Å te rkoppling av 
histor iskt utfall 

K alkyl-
program 

Efte rkalkyl 

H e rman 
E r iksson 
Schakt 
Akt iebolag, 
Väste rås 

Kalkylerar själv 
mot stora 
anläggnings-
beställare. 

Självkostnad
skalkyl 

Stark återkoppling i 
syfte att ge 
underlag till nya 
kalkyler. 

Manuellt Ja, för att se 
om kalkylen 
var rätt 
konstruerad 
samt följa 
upp 
projektet. 

Rubenssons 
Mark AB , 
Solle fteå 

Begär ett 
förfrågnings-
underlag, 
beräknar dels 
själva samt anlitar 
en konsult (vid 
totalentreprenad). 

En avancerad 
ABC-kalkyl 
som baseras 
på ett 
resultat-, 
aktivitets- 
och resurs-
tänkande. 

Mycket noggrann 
projektuppföljning 

MAP Tydlig 
efterkalkyl 
med eget 
framtaget 
kalkyl-
program. 

$
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Bolag Typ iskt 
anbudsförfaran. 

K alkylform Å te rkoppling av 
histor iskt utfall 

K alkyl-
program 

Efte rkalkyl 

K arlssons 
G rävmaskin
e r AB , 
Väste rås 

Beställare 
kontaktar dem, 
ger pris beroende 
på typ av kund 

Självkostnad
skalkyl 

Redovisnings 
information 

Manuellt Nej 

L indst röms 
Å ke ri AB , 
Långse le 

Personlig kontakt 
med beställare, 
priset är reglerat 
av åkericentral. 

Självkostnad
skalkyl 

Erfarenhetsmässig 
information som 
endast ägaren 
besitter. 

Manuellt, 
har provat 
SÅcalc 

Nej 

1./#$.23#.4"/)*$%#'+,,

Bolag Typ iskt 
anbudsförfaran. 

K alkylform Å te rkoppling av 
histor iskt utfall 

K alkyl-
program 

Efte rkalkyl 

N S A F rakt 
AB , Umeå 

Kontakt via 
största kund, 
lämnar ett pris på 
förfrågan 

Först en 
självkostnads
kalkyl för att 
sedan 
omvandla 
den till ton 
och kubik 
samt antal 
stopp. 

Extrem noggrann 
återkoppling till 
kalkylen, möjlighet 
till dagliga 
återkopplingar och 
tydlig kontroll över 
varje kalkylobjekt 
för noggrann 
statistik. 

Transport-
föreningens 
kalkyl-
program 

Ja 

Tabell 6.2 ! Företagens kalkyleringsförfarande 

56768,!,9*$%#'+%"/,':#3%;;',<';:=;)*$)'$'"(%,,

Under vår undersökning har vi identifierat hur våra respondenter handlar vid ett 

kalkylförfarande. Det visade sig att en självkostnadskalkyl användes i 7 av 8 fall. Enligt våra 

tidigare teorier finner vi stöd för att just självkostnadskalkylering skulle var en lämplig metod 

då huvuddelen av företagets kostnader belastar projektet direkt. Det betyder att endast en 

relativt liten fördelning av företagets övriga omkostnader måste göras. Man skulle också 
kunna tänka sig att en form av bidragskalkyl skulle varit lämplig för våra tillfrågade företag.  

Företaget som skiljer sig från mängden är Rubenssons Mark. Via kalkylprogrammet MAP 

Skandinaviska använder de sig av en form av ABC-kalkylering. Rubensson förde 

resonemanget om att den typen av förfarande som ABC-kalkyleringen grundar sig på, ligger 

närmare deras verklighet och således oftast leder till en mer !pricksäker! kalkyl. Detta 

resonemang finner vi också stöd för i våra teorier där det framgår att kalkylerna skall i största 

möjliga mån efterlikna verkligheten. En annan samordningseffekt som Rubenssons utnyttjat 

med hjälp av deras kalkylprogram MAP är att skapa färdiga tidsplaner vilket är 

tidsbesparande i företaget drift. Genom denna samordning mellan kalkyl och drift uppnår 

företaget syftet med resurssnåla system, - något som visat sig vara återkommande vid studier 
av framgångsrika entreprenörer116.  

                                                   
116 Dergård, J (2006), F ramgångsrika entreprenörers användning av redovisnings information, Bokförlaget 
BAS: Västra Frölund 2006 s. 207ff 
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Vidare i vår undersökning kan vi urskilja att tre av företagen har än tydligare återkoppling till 

sina förkalkyler samt att de också upprättar en så kallad efterkalkyl. Utifrån de uppgifter vi 

fått ta del av kan vi urskilja att de tre bolagen Herman Eriksson Schaktaktiebolag, N S A 

Frakt och Rubenssons Mark till skillnad från de övriga åtar sig egna uppdrag med en betydligt 

högre affärsrisk i större utsträckning.  

Hermans och Rubenssons har en högre risk i den bemärkelsen att de räknar på stora 

entreprenadjobb till en fast ersättning alternativt en ersättning som är volymbestämd innan 

projektets ingående. Detta i kombination med kostsamma investeringar som verksamheterna 

fordrar gör att risken får ses som utmärkande hög i sammanhanget.  

En annan åtgärd som Rubenssons Mark har vidtagit i syfte att minimera riskerna vid 

kalkyleringsförfarandet av en totalentreprenad är att konsultera en sakkunnig konsult för det 

aktuella området. Detta tydliggör storleken av risk som finns i och med entreprenaderna.  

Herman Eriksson Schakt Aktiebolag från Västerås har lång erfarenhet av 

entreprenadbranschen, företaget har varit aktiv inom branschen sedan 1939. Det innebär att 

företaget har mycket historisk information från tidigare entreprenader, något som också 

företagets ägare och VD bekräftar vid intervjutillfället. Då företaget i huvudsak sysslar med 

gräv- och schaktningsarbeten till en fast ersättning ligger deras största risk i att bedöma hur 

mycket kubikmeter massor en viss typ av maskin kan hantera per timme. Erikssons 

uträkningar utförs i huvudsak för hand och för att få relevanta uppgifter söker han information 

och statistik från tidigare entreprenader. Han framhåller också att det finns en rad olika 

parametrar som man inte kan styra över men som senare kommer att utgöra en risk med 

åtagandet. Bland annat framhåller han sprängarens roll i hur lätthanterliga stenblocken 

kommer att bli vi hantering och bearbetning. Något som måste ingå i kalkylen och i sin tur 

leder till ett högre risktillägg för åtagandet.  

N S A:s affärsrisk beror på att de utifrån en självkostnadskalkyl över uppskattade fordon och 

personalresurser för att sedan omvandla självkostnaden till en självkostnad per kubikmeter 

och ton samt en bedömning av antalet lossningar och lastningar för den kalkylerande 

körningen/rutten. Då vikten och volymen samt antalet stopp styr N S A:s ersättning från deras 

absolut största kund har vi identifierat en större inneboende risk i åtagandet. Detta förfarande 

innebär höga krav på historisk och statistik på tidigare uppdrag vilket kommer att vara mycket 

värdefullt vid deras uppskattningar innan slutpriset bestäms.  

Undersökningens tre stora timmeråkerier, Brorssons-, Hedströms- och Själanders har 

tillsammans med ytterligare några timmeråkerier startat en paraplyorganisation. Vars uppgift 

är att med hjälp av stordriftsfördelar få en fördelaktigare prisbild, samt att undvika 

prisdumping hos konkurrerande företag. Vid omförhandlingar med företagens beställare, 

SCA, besitter parterna mycket information om varandra, men också om hur senaste tidens 

virkestransporter sett ut. Det har enligt våra respondenter således legat närmast till hands att 

utgå från en självkostnadskalkyl. Detta följer också vårt tidigare resonemang där 

självkostnadskalkyler är en fungerande och lämplig metod vid en kostnadsstruktur där den 

absolut största delen är direkt hänförliga till projektet. Det bör också nämnas att avtalstiderna 
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för de kundkontrakt SCA dikterar endast avser ett år åt gången. Vilket gör att åkerierna bär en 

risk i form av kapitalbindning av fordon. Med tanke på att varje åkeris nyinvestering i 

maskinparken uppgår till cirka 6-8 miljoner kronor per år är avtalsvillkoren ytters 

häpnadsväckande. Det har på grund av ovanstående kundförhållande, förefallit naturligt att 

dessa tre gör sin återkoppling av det historiska utfallet genom sin redovisningsinformation. 

Företagarna upprättar i huvudsak sina kalkyler manuellt. Dock har André Själander, ägare och 

VD för Själanders Åkeri använt sig av programmet SÅcalc för att upprätta en kalkyl över 

grotkörning (sly och kvistar som blir kvar som restprodukter vid avläggen) något som åkeriet 

inte hade någon tidigare erfarenhet av. André tyckte att SÅcalc var ett bra alternativ då han 

såg användningen som snabb och förhållandevis billigt för att på ett bra sätt tillgodogöra sig 

kostnadsinformation om främmande verksamheter. Något som de i tidigare fall, och då i 
samband med främst timmerkörning, tillgodogjort sig via erfarenhet. 

Karlssons grävmaskiner och Lindströms åkeri är de två företag i denna undersökning som har 

störst variationen i sina åtaganden och i sin verksamhet. Företagen har valt att minimera sin 

affärsrisk genom att i huvudsak begära ersättning per timme. Dock kan detta ofta leda till 

ökad risk i termer av framförhållning och sysselsättning. Det båda bolagen gör 

självkostnadskalkyler !"#$ %timme% som bas för att säkerställa att ersättningen som de 

behöver inte understiger de kalkylerade värdena. Karlsson grävmaskiner använder sig främst 

av redovisnings information per kostnadsställe för att kalkylera timpriset. Samtidigt som det 

använder redovisningsinformationen för hela verksamheten för att uppskatta övriga 

omkostnader som det måste fördela ut på respektive enhet. Lindströms Åkeri däremot är som 

tidigare nämnt anslutna till en åkericentral, där medlemskapet innebär att företaget förhåller 

sig till föreningens timpriser. Således arbetar Lindströms med att hålla en tillräkligt hög 

sysselsättningsgrad på sina maskiner för att nå ett lönsamt resultat. Här kan vi se en 

anpassning som kan uppkomma då man inte kan påverka grundkalkylen, företagaren får då 
istället påverka någon annan bit i syfte att driva rörelsen med vinst. 
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Bolag Upprättar ni 
någon 
budge t? 

Om Ja; 
arbetsgången 
(budget 
uppföljn ing) 

Om Ne j, varför? Komme r ni att 
upprätt budget i 
f ramtiden? 

B rorssons Å ke ri,  
AB Ramse le 

Nej, endast en 
kostnads 
budget. 

 Tidskrävande, har 
för tillfället inge 
användning av en 

budget. 

Ja vi har funderat 
på det. 

H edst röms Å ke ri 
AB , He lgum 

Nej  Ser inge 
användning av det. 

Nej. 

Själande rs Å ke ri 
AB , Näsåke r 

Nej  Tidskrävande, ser 
ingen användning 

av en budget i 
nuläget. 

Nej. 

12*.)3.)24'56.)*4($-)'$547*$).78**2,2($

Bolag Upprättar ni 
någon 
budge t? 

Om Ja; 
arbetsgången 
(budget 
uppföljn ing) 

Om Ne j, varför? Komme r ni att 
upprätt budget i 
f ramtiden? 

H e rman 
E r iksson Schakt 
Akt iebolag, 
Väste rås 

Nej  Verksamheten är av 
en allför skiftande 

karaktär. 

Nej. 

Rubenssons 
Mark AB , 
Solle fteå 

Inte en uttalat 

men använder 
kalkylerna 
som en slags 

budget. 

Kalkylbudgeten 

följs kontinuerligt 
upp av 
företagsledningen. 

En uttalad budget 

skulle endast vara 
dubbelt arbete. 

Nej. 

12*.)3.)24'56.)*4($-)'$*,-).78**2,2($

Bolag Upprättar ni 
någon 
budge t? 

Om Ja; 
arbetsgången 
(budget 
uppföljn ing) 

Om Ne j, varför? Komme r ni att 
upprätt budget i 
f ramtiden? 

K arlssons 
G rävmaskine r 
AB , Väste rås 

Nej.  Har ingen 
användning för en 
budget. 

Nej. 

L indst röms 
Å ke ri AB , 
Långse le 

Nej  Ojämn verksamhet, 
en relevant budget 
vore alltför 

tidskrävande. 

Nej 
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Bolag Upprättar ni 
någon 
budge t? 

Om Ja; 
arbetsgången 
(budget 
uppföljn ing) 

Om Ne j, varför? Komme r ni att 
upprätt budget i 
f ramtiden? 

N S A F rakt AB, 
Umeå 

Nej  Ansågs sig inte 
behöva. 

Nej 

Tabell 6.3 ! Företagens budgetarbete 

01213/!/4'%/#5,%/&'6.,$,%").,)/7(#/89%-/*+%,$-.:/

Under vår undersökning visade det sig att ingen av de tillfrågade använder sig av en formell 

budget. Vi fann resultatet något märkligt utifrån det föreställningar vi haft innan 

undersökningens genomförande. Det visade sig dock att Brorssons Åkeri använde sig av en 

slags övergripande kostnadsbudget i syfte att kartlägga större investeringar under det 

kommande året. Rubenssons Mark däremot använde sig av en informell budget med 

utgångspunkt från deras kalkyler. Denna budget var upprättad på en projektnivå vilket mer får 

ses som en slag efterkalkyl. Vi fann resultatet ytterst märkligt med utgångspunkt från vår egen 

bild av verkligheten. Men efter en djupare analys kunde vi identifiera att de flesta förde någon 
typ av annan uppföljning vilket senare säkrade syftet med budgeten. 

När vi senare ställde följdfrågan om varför företagen valt att inte upprätta någon budget var 

svaren vi fick att ett budgetupprättande skulle vara allt för tidskrävande i förhållande till vad 

företagen kunde uppnå med hjälp av budgeten. Vidare ansåg Herman Eriksson Schakt att 

deras verksamhet var av en allt för ojämn karaktär, vilket skulle leda till att budgeten i sådana 

fall skulle behöva revideras löpande allt för ofta. Bolagets VD tillika ägare förespråkande 

istället en uppföljning av projektet med ursprungskalkylen som grund vilket han ansåg var ett 

effektivare och enklare sätt att trygga budgetens ursprungliga syfte. Nämligen att jämföra 

utfallet mot vad man tidigare kalkylerat och genom denna uppföljning också snabbare 
upptäcka eventuella trender.  

Det tre stora timmeråkerierna jobbar på en marknad som ändå får anses ha en jämn variation, 

vilket lett till att samtliga ägare tillika företagsledare anser att budgeteringens ursprungssyfte 

tryggas genom en noggrann uppföljning per kostnadsställe. Denna detaljuppföljning 

kompletteras sedan med att en mer långsiktig planering om hur lång sträcka samt hur många 

år företagets fordon skall brukas för att få en optimal ekonomi på investeringen. Således anser 

dessa tre bolag att en budgetering varit överflödig då kontroll redan sker på annat håll i 

verksamheten. Detta stöds inte allt för oväntat av den tidigare omnämnda teori där det visat 

sig att framgångsrika entreprenörer har en förmåga att hitta så kallade resurssnåla system med 
bra samordningseffekter mellan olika funktioner inom verksamheten117.  

Hos Karlssons Grävmaskiner samt hos Lindströms Åkeri där timdebitering står för majoritet 

av företagets omsättning samtidigt som en i sammanhanget skiftande typ av uppdrag utförs i 

de två företagen har båda valt att inte upprätta någon budget. Likt de tre stora timmeråkerierna 

                                                   
117 Dergård, J (2006), F ramgångsrika entreprenörers användning av redovisnings information, Bokförlaget 
BAS: Västra Frölund 2006, s.207ff 
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rent erfarenhetsmässig vet vad en maskintimme av dess olika slag skall kosta. Vidare sägs de 

också veta hur stor den totala verksamhetsvolymen brukar vara. Vi ser dock en risk när man 

inte skriver ner budgeten utan i stället tror sig kunna hålla reda på alla siffror i huvudet. Vi 

tror att det skulle kunna underlätta uppföljningen hos de två företag, samt förhoppningsvis 

säkra övergripande kostnader så som företagsförsäkringar, lokalhyror etcetera. Dock skapar 

den lägre affärsrisken timdebiteringen innebär ett mindre behov av en budget. 

Vidare har också N S A Frakt valt att inte upprätta någon budget. VD:s motivering till beslutet 

var att det inte ansåg sig behöva någon då det inte skulle vara till någon nytta. Han ansåg att 

den skulle bli missvisande då viss typ av företagets körning gav en mindre lönsamhet men 

ändå var nödvändig för att kunna få köra mera lönsamma rutter. Istället har Andersson en 

mycket noggrann daglig uppföljning av verksamheten genom statistik från bilarnas körning 

vilka sedan jämförs mot grundkalkylen. Ur den synvinkeln kan det ses som att N S A 

effektiviserat bort ett led, men samtidigt uppnår samma resultat som det skulle gjort om det 

valt att använda sig av en budget.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att några budgetar inte upprättas hos de medverkande 

företagen. Dock vill vi poängtera att en form av budgetuppföljning och budgetanalys sker 

genom att flertalet följer upp sin verksamhet på projekt- alternativt kostnadsställenivå. Analys 

skedet sker också på samma grunder. Utav företagens agerande kan vi dra paralleller med 

budgetupprättande enligt uppbyggnadsmetoden då grundkalkylen alternativ annan ekonomisk 

information på projekt- eller kostnadsställenivå ligger till grund för den kommande 

uppföljningen.  
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vårt arbete följer, nämligen bolagets redovisning.  

.*//&012&0*&0$

Bolag Redovisn ingen Ekonomi-
system 

Resultat och 
balansrap. 

Pe riod-
bokslut  

Uppde lning av 
redovisningen 

B rossons Å ke ri,  
AB Ramse le 

Egen personal 
utför den 
löpande 
redovisningen. 
Konsulterar för 
årsbokslut. 

Visma, 
medföljande 
BAS-
kontoplan 

Genomgång 
varje månad. 

Nej inte 
vanligen 
kommer 
dock att 
göra ett 
i år 

Per kostnadsställe 

H edst röms Å ke ri 
AB , He lgum 

Egen personal 
utför all 
redovisning 

Visma, 
medföljande 
BAS-
kontoplan 

Genomgång 
varje månad. 

Nej. Per kostnadsställe 

Själande rs Å ke ri 
AB , Näsåke r 

Egen personal 
utför all löpande 
redovisning, 
konsulterar för 
årsbokslut. 

FDT advance 
och Hogia 
(lön) 
transports-
basplan. 

Överskådligt 
varje månad. 

Nej. Per kostnadsställe 

3,40&50&,6'780&46-$/&'$76+4$&0+944,*,-$

Bolag Redovisn ingen Ekonomi-
system 

Resultat och 
balansrap. 

Pe riod-
bokslut  

Uppde lning av 
redovisningen 

H e rman 
E r iksson Schakt 
Akt iebolag, 
Väste rås 

Faktureras 
själva, 
konsulterar för 
bokföring. 

Konsultens 
program 

Överskådligt 
varje månad. 

Ja. Per projekt och 
kostnadsställe 

Rubenssons 
Mark AB , 
Solle fteå 

Egen personal 
utför all löpande 
redovisning, 
konsulterar för 
årsbokslutet. 

Visma, BAS 
2000 

Genomgång 
månadsvis. 

Nej. Per projekt 
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Bolag Redovisn ingen Ekonomi-
system 

Resultat och 
balansrap. 

Pe riod-
bokslut  

Uppde lning av 
redovisningen 

K arlssons 
G rävmaskine r 
AB , Väste rås 

Egen personal 
fakturerar, 
konsulterar för 
bokföring. 

Konsultens 
program 

Genomgång 
varje månad, 
med delägare 
och revisor. 

Nej. Per kostnadsställe 

L indst röms 
Å ke ri AB , 
Långse le 

Outsourcar hela 
funktionen utom 
lönehantering 
inkl. 
utbetalningar. 

Konsultens 
program. 

Överskådligt 
varje månad. 

Nej. Ingen uppdelning 

,

1./#$.23#.4"/)*$%#'+,,

Bolag Redovisn ingen Ekonomi-
system 

Resultat och 
balansrap. 

Pe riod-
bokslut  

Uppde lning av 
redovisningen 

N S A F rakt AB, 
Umeå 

Outsourcar hela 
funktionen utom 
faktureringen 

Konsultens 
program. 

Genomgång 
veckovis med 
ledningsgrupp
en. 

Ja, 
halvårsv
is 

Ingen uppdelning 

Tabell 6.4 ! Företagens redovisningsrutiner 

56768,!,93$,/:*#%$,24;'+%",/.",%:4"4-./:',$%(4<./"."+=,

När vi jämförde de olika bolagen finner vi att endast ett åkeri utför hela 

redovisningsfunktionen från kontering till årsbokslut i egen regi, nämligen Hedströms Åkeri. 

Åkeriet har valt att använda sig av bokföringsprogrammet Visma, vilket är Sveriges 

vanligaste ekonomiprogram118. Ekonomisystemet använder sig av kontoplanen BAS 2006. 

Företaget upprättar inga periodbokslut då Hedström ser det årliga bokslutet som en tillräcklig 

avstämning. Dock följer han upp balans- och resultatrapport månadsvis. Han har också valt att 

dela in redovisningen per kostnadsställe, då företaget jobbar mot en marknad där lönsamheten 

uppnås genom att hålla hårt i kostnaderna. Samtidigt som bolaget i huvudsak jobbar mot en 

kund varpå företaget anser att en projektredovisning inte skulle fylla någon funktion. Att dela 

in redovisningen per kostnadsställe möjliggör att företaget snabbt kan upptäcka eventuella 

skenande kostnader, alternativt sjunkande intäkter. I syfte att säkra den ekonomiska 

organisationen i företaget har man också valt att anlita en redovisningskonsult som ska hålla 

sig uppdaterad om företagets ekonomiska räkenskaper och rutiner. Hedström har valt ett 

sådant arbetssätt då han vill säkerställa att om någon skulle frånvara ska verksamheten kunna 
fortlöpa utan några större hinder. 

De resterande två stora timmeråkerierna, Själanders och Brorssons utför hela den ekonomiska 

redovisningen själva men konsulterar dock för upprättande av årsbokslut. Båda åkerierna har 

valt att inte göra något periodbokslut, dock kommer Brorssons åkeri att göra ett i år på grund 

av större förändringar i verksamheten. Likaså Brorssons och Själanders delar upp företagets 

                                                   
118 Visma.se, 2008-11-07, http://www.visma.se, 2008-11-07 
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kostnader per kostnadsställe. Denna indelning anser vi vara helt och hållet tillräcklig utifrån 

vad vi sett av företagets intäkts- och kostnadsstruktur. Eftersom att så stor del av företagets 

kostnader och intäkter kan isoleras till respektive enhet (lastbil) får denna redovisning ses som 

den bästa för företag av denna typ. Båda åkerierna följer upp sin redovisning månadsvis. 

Detta görs då genom balans- och resultatrapporter som de erhåller utifrån respektive 

ekonomisystem. Att uppföljning sker med samma intervall möjliggör en bättre jämförelse 

mellan period då samtliga kostnader och intäkter kan härledas till just den perioden.  

Hos Rubenssons Mark i Sollefteå sker redovisningen på samma sätt som hos de två 

ovanstående, det vill säga att all redovisning sker med egen personal dock konsulterar 

företaget för årsbokslutet. Det som skiljer Rubenssons från de ovanstående företagen att 

bolaget har valt att redovisa sina kostnader per projekt men inte per kostnadsställe. 

Anledningen till Rubenssons val av redovisningsuppdelning går i enlighet med våra teorier 

om att företag med högriskprojekt samt med åtaganden som kräver flera enheter/resurser på 

samma arbetsplats har större nytta av projektredovisning, vilket man i detta fall också har. 

Resonemanget förstärks när Herman Erikssons också har en hård projektuppföljning. Eriksson 

har samtidigt som redovisning per projekt också valt att redovisa per kostnadsställe. Något 

som ger företaget möjligheten att både följa upp varje enskilt projekt, men också varje enhet i 

företaget. Företaget har däremot valt att outsourca bokföringsfunktionen. Däremot sköter 

företaget all fakturering själv. Vidare upprättar bolaget periodbokslut, det görs i syfte att 

uppnå en fördelaktig skatteplanering. Eriksson tycker numera att bolagsskatten är så pass låg 

att större resurser på skatteplanering inte behöver läggas. 

Hos Karlssons Grävmaskiner har företagsledningen valt att endast dela upp sin redovisning 

per kostnadsställe. Efter följdfrågor om varför visade det sig att företaget endast fakturerar 

sina maskiner per timme vilket skulle göra en projektredovisning överflödig. Bruksgård 

förklarar vidare att företaget valt att inte upprätta något periodbokslut då den typ av 

försäljning/åtaganden som bolaget sysslar med inte är av den karaktär som noggrannare måste 

stämmas av under årets lopp, samtidigt som att de har en god lönsamhet. Hos Karlssons 

Grävmaskiner fakturerar bolaget själva och konsulterar för den löpande bokföringen samt 

löneadministration.  

Hos Lindströms åkeri i Långsele har man valt att outsourca hela redovisningsfunktionen utom 

lönehanteringen. Anledningen till att bolaget inte fakturerar själva är att de är anslutna till en 

åkericentral där detta sker och är en förutsättning för ett medlemskap. Värt att anmärka är att 

den löpande redovisningen inte sker i åkericentralens regi utan att en bokföringsbyrå utför 

dessa tjänster. Hos Lindströms sker en uppdelning per intäktsdrivare men ingen uppdelning av 

kostnader respektive kostnadsställe. Vi tycker att det förefaller märkligt och får förklaringen 

att intäktssidan sker automatiskt utifrån åkericentralens hantering av enheterna, dock måste en 

manuell kontering av företagets kostnader ske. Lindström har då valt att inte dela upp dessa 

på grund av att företaget i syfte att nå konkurrensfördelar har valt att kunna tillgå sina 

beställare med både en lastbil och till exempel !"#$%&'$(%#)*+#!"#,-..!)/#0&"#&"1!%#23%4!2#&$$#

en kostnadsuppdelning endast skulle bli missvisande, som Lindström uttrycker det: )56#4+1$!#

7&#8611&#4&1'6"!%#9:%#&$$#9+#2!#&"2%&#&$$#,+#%-"$)/ 
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Vidare har det under vår studie framkommit att N S A Frakt outscourcar hela 

redovisningsfunktionen utom faktureringen. Enligt Andersson skickas endast 20-25 fakturor 

per månad. Anledningen till det låga antalet med tanke på bolagets omsättning är att den 

största delen automatiskt sköts via avräkning. Faktureringsunderlaget skapas automatiskt när 

bolaget levererar DHL:s ordrar. Denna hantering borgar för korta interna ledtider i 

faktureringen, vilket minskar den totala kredittiden, och i slutändan bolagets behov av 

likvider. N S A !"#$ %&&$ !%'!%&()&"*"+,%$ )&$ -./0$ ,1#$ ,%&$ 2"+$ 34#%2566"$ 7*8+*5#$ 59!$

2"#8(%''%#7$som Andersson uttryckte det. Därför har han valt att inte dela upp redovisningen 

på varken projekt eller kostnadsställe. Vilket enligt honom endast skulle ge ett missvisande 

resultat. Dock sker en noggrann uppföljning av rörelsen genom den statistik som företaget 

automatiskt får i samband med DHL:s körordrar. Denna information ger enligt Andersson de 

beslutsunderlag som han anser sig behöva. N S A har precis som Själanders Åkeri ett system 

som mäter hur ekonomiskt företagets chaufförer kör och hur stor förbättringspotential de har. 

Med hjälp av datasystemen sker även en kontroll av företagets största kostnadsställen 

(personalkostnad och kostnad för drivmedel). Genom den statistik som Andersson får via 

DHL samt de datasystem i lastbilarna sker en noggrann uppföljning som i slutändan leder till 
en kontroll av projekt och kostnadsställe fast i en annan skepnad.  

När vi ställde frågan till våra företag i studien om hur ofta de gjorde uppföljningar av 

likviditets-, resultat- och balansrapporter, var det absolut vanligaste svaret att denna kontroll 

skedde månadsvis. Endast N S A följde upp rapporterna veckovis. N S A tillsammans med 

Rubenssons Mark och Karlssons Grävmaskiner gjorde uppföljningen noggrant i respektive 

ledningsgrupp. Något vi ser som föredömligt, i syfte att orientera ner budskap i 

organisationen. Anledningen till denna månatliga uppföljning var främst på grund av att 

rapporterna skickades ut av bokföringsbyrån en gång i månaden. En annan fördel som 

företagen såg med att gå igenom rapporten en gång i månaden då vid samma tidpunkt var att 

man ville mäta verksamheten vid samma tillstånd i varje period. Detta medför att man på ett 
tillförlitligare sätt kan följa bolagets resultat över tid.  

En generell trend vi kunnat urskilja hos företagen är att de förkortat avskrivningstiden på sina 

anläggningstillgångar (lastbilar och maskiner). Samtidigt som företagen förkortat 

avskrivningstiden har det också infört ett restvärde på tillgångarna. Detta är ett exempel på 

hur man med stöd av bland annat matchningsprincipen valt att göra redovisningen mer 

7:%#2';*!%&(&#5*%+70$*%+56$"&&$6"&9!"$25(&+",%#$6%,$,%(($;+&12&%#$8+,%#$,%+$<%#;5,$(56$,%$

uppkommit.  

Något vi också uppmärksammade utifrån studien var att endast Själanders Åkeri använde sig 

av transports egen kontoplan. Denna kontoplan kan annars på ett enkelt sätt underlätta för 
åkeriernas redovisning samtidigt som den förenklar jämförelse mellan åkerier119. 

 !

                                                   
119 Per Nordström, handledning 2008-10-13 
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120 Sveriges åkeriföretag, !"#$%$&'(#)*%+,#-./).*012*3#-2'42)%(,5-%*6778-2006 (10år), 2008-11-02, 
http://www.akeri.se/files/bilder/sa/filer/nyckeltal-2006.pdf, 2008-11-02, s.5 
121 Ibid s. 5 
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Tabell 6.5 ! Företagens ekonomiska utfall/Återkoppling 

56567,!,8*$%#'+%"/,3#)'99,

Att uppnå ett lönsamt utfall är förstås företagens önskan och dessutom livsviktigt för 

företagets fortsatta verksamhet. Vad som kanske inte är lika självklart är med vilka resurser 

och arbetsmetoder som företaget skall uppnå en lönsam verksamhet. Vi har i det här skedet 

frågat våra respondenter om vad de anser vara de viktigaste byggstenarna för att uppnå ett 

lönsamt resultat. Då vi avgränsat studien till företag som har en lönsamhet som överstiger 

                                                   
122 Sveriges åkeriföretag, "#$%&%'()$*+&,-$./0*/+123+4$.3(53*&)-6.&+7889-2006 (10år), 2008-11-02, 
http://www.akeri.se/files/bilder/sa/filer/nyckeltal-2006.pdf, 2008-11-02 s.5 
123 Ibid s.5  
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branschsnittet124 är det extra intressent att jämföra och studera de olika bolagens metoder och 

arbetssätt.  

Först och främst kan vi konstatera att samtliga företag har hittat olika arbetsmetoder för att 

effektivisera och samordna administrationen, något som Dergård i sin avhandling benämnt 

som resurssnåla system. Där menar Dergård att entreprenörerna endast gör de administrativa 

delar som de behöver göra för att få tillräcklig information tills det är dags att sluta modellen 

och ta med sig information och erfarenheter tillbaka till kalkylstadiet. Vi kan till en början 

konstatera att samtliga av våra respondenter har någon form av ekonomistyrning i syfte att nå 

sina uppsatta mål. Två företag som utmärkt sig är N S A Frakt och Rubenssons Mark, där de i 

intervjuerna framkommit att de följer ekonomistyrningens syfte och metod som ett 

!"#$%&$#"'(')*'%!. N S A och Rubenssons är de två yngsta företagen varpå 

ekonomistyrningen kan spela en större roll i deras verksamheter. I det övriga, betydligt äldre 

företagen sker som tidigare nämnt också en väl fungerande ekonomistyrning. Vi tror att detta 

skulle kunna bero på att de äldre företag innehar stora mängder statistik, erfarenhet och rotade 

kontakter med såväl leverantörer som med kunder vilket på sätt och vis skulle kunna väga upp 

en del av ekonomistyrningen. Det är dock viktigt att poängtera att man inte får slappna av och 

börja leva på gamla meriter. Värt att anmärka är också att Rubenssons och N S A har en högre 

affärsrisk än medelföretaget i vår undersökning, vilket också skulle kunna vara en förklaring 

till deras mycket väl fungerande ekonomistyrning. 

Hos samtliga av företagen har vi förutom vinstmarginalen också räknat ut ett genomsnitt av 

vinstmarginalen med de senaste tre årens resultat som underlag. Vad de gäller 

redovisningsinformationen har vi använt oss av de senaste räkenskaperna registrerade hos 

bolagsverket. Det har i samtliga fall visat sig att årets vinstmarginal varit högre än det 

framtagna treårssnittet. Detta tror vi främst förklaras av den högkonjunktur som varit under de 

senaste räkenskaperna, men det skulle också kunna bero på att företagen satsar långsiktigt och 

har förmåga att ständigt kunna öka sina marginaler.  

I undersökningen var det endast ett av åtta företag som var anslutet till en åkericentral. I 

branschen är vartannat åkeri anslutna till en central. Huruvida detta skulle medfört att våra 

åkerier är mer lönsamma kan vi inte med säkerhet fastslå. Det får ändå ses som en stor 

kostnad med 6-8% av omsättningen som åkerierna skall betala för det administrativa och 

förmedlande tjänster som centralerna utför i en bransch med en snittmarginal om 4,1 %. En 

annan aspekt är centralernas avsaknad av incitament till lönsamma åkerier. Då centralens 

intäkter skapas av en stor omsättning och inte beräknas utifrån medlemsåkeriernas resultat125.  

En annan aspekt som troligtvis påverkar företagens resultat i en positiv riktning är närvaron 

av en stark ägare. Detta är inget som vi kan styrka med någon specifik teori, men vi kan 

indirekt tillämpa intressent modellen för att finna stöd för vårt antagande. Då ägarens intresse 

får antas vara en lönsam verksamhet. Detta intresse torde få större betydelse då ägaren är 

                                                   
124 Sveriges åkeriföretag, !"#$%$&'(#)*%+,#-./).*012*3#-2'42)%(,5-%*6778-2006 (10år), 2008-11-02, 

http://www.akeri.se/files/bilder/sa/filer/nyckeltal-2006.pdf, 2008-11-02, s. 5 
125 Per Nordström, handledning 2008-10-13 
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aktiv i verksamheten vilket leder till att ägarens intresse därmed får en större andel i 

intressentmodellen. I och med detta skulle vinstmaximering vara mer prioriterat än om 

företagen hade haft en svag och frånvarande ägare.  

Något vi också reagerade över efter vår datainsamling, var att i de företag där ägaren också 

agerar arbetsledare värderade sin egen tid i organisationen lägre än i de företag som anställt 

arbetsledare. Vad detta beror på vill vi låta vara osagt, men vi tror att denne inte värderar sin 

egen tid till den kostnad som den i verkligheten är. Vi anser att om företaget skall kunna växa 

ytterligare bör man fundera över hur en anställd arbetsledare skulle kunna sköta arbetet och 

vad ägaren då istället skulle kunna få ut av sin tid.  

Vi har också fått den uppfattning att ägarna pågrund av sin finansiella status men också 

genom sin långsiktighet prioriterar långsiktiga framför kortsiktiga vinster. Vilket också 

Samuelsson anser att man bör prioritera vad det gäller vinstmaximering. Detta är något som 

genomsnittsvinstmarginalen också borgar för. Vidare har det bland företagsledarna varit 

vanligt förekommande att de uppger sin personal som den viktigaste delen i en lönsam 

verksamhet. Detta är något som vi också anser styrker företagens långsiktiga tänkande.  

Vad det gäller återkoppling från utfallet tillbaks till kalkyleringsstadiet är det Herman 

Eriksson Schakt Aktiebolag, Rubenssons Mark och N S A Frakt som har den absolut 

tydligaste kopplingen. Detta troligen eftersom företagen har en betydligt större risk i sina 

åtaganden samtidigt som värdet av statistik från utfallet av gamla projekt är mycket värdefulla 

i dessa bolag.  
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Kapitlet avser att tydliggöra en återkoppling till problemformulering och syfte, detta dels för 

att påminna om den utgångspunkt vi har haft i studien men också för att ge läsaren en klar 

överblick gällande vad slutsatserna baseras på. Kapitlet syftar även till att läsaren ska få ta 

del av de subjektiva reflektionerna forskarna har fått genom studiens utveckling. 

!".#/-%0(-)-12#3'04+-5'-)-1#')%%#64,7%08#,9:#*5;'0#

För att återkoppla empirin och teorin till den ursprungliga problemformuleringen och 

huvudsyftet med studien kommer vi i de inledande delarna återge delarna i korthet för att 

därefter presentera våra synpunkter och idéer vi har fått efter studiens gång samt vad som 

eventuellt skulle kunna förbättras i framtiden. Avslutningsvis kommer reflektioner över 

studiens helhet att presenteras för att avsluta med förslag på framtida forskning. 

Den problemformulering som denna studie avser att svara på är: 

”Hur ser lönsamma åkerier och maskinentreprenörers ekonomistyrning ut och hur skulle den 

kunna förbättras?” 

Syftet i korthet har huvudsakligen varit att presentera hur lönsamma företagen använder sig av 

ekonomistyrningen i den dagliga driften. Vi har också ställt upp några delsyften med studien 

vilka är att titta närmre på företagens kalkylerings-, budgeterings-, redovisnings-, och 

utfalls/återkopplingsfunktion. Intervjuobjekten har varit företagsledare till åkerier och 

maskinentreprenörer som har en lönsamhet som överstiger medelvärdet för respektive 

branschområde.  

Vårt mål med studien är att kunna presentera några idéer och förslag på förbättringar inom 

respektive teori- och intervjuområde. Vi har noggrant påpekat att studiens storlek och 

tidsomfattning är för liten för att vi skulle kunna ha sett några faktorer som kan anses 

lönsamhetsförbättrare för samtliga företag inom åkeri- och maskinentreprenadsektorn. Dock 

har vi fått en god inblick av branschens ekonomistyrning som medför att vi kan diskutera 

kring förslag till förbättringar. 

Vi har främst noterat att företagen använder sig av olika ekonomistyrningsfunktioner 

beroende på olika delar av åkeri- och entreprenadsektorn. Vi tror att företagen använder sig av 

olika grader av ekonomistyrning beroende på verksamhetens inneboende affärsrisk. Till 

exempel har vår studie visat att företag med högre affärsriks än medelföretaget använder sig 

av mer resurser vid kalkylförfarandet, den har också visat att dessa företag också har en stark 

återkoppling både med hjälp av efterkalkyler och egna konstruerade återkopplingsprogram. 

Företagen, som i vår studie utgörs av de tre stor timmeråkerierna, som har mindre möjligheter 

att påverka sin prisbild följer noggrant upp sin redovisningsinformation. Dessa redovisar per 

kostnadsställe och har ett aktivt arbete i syfte att minska sina kostnader och uppnå en högre 

lönsamhet. 



7. Slutdiskussion 

 

 

72 

 

I de verksamheter där entreprenören i huvudsak debiterar per timme väljer man dels en 

timmersättning beroende på kund och dels sker ett aktivt arbete med att sysselsätta 

maskinerna. 

Sammanfattningsvis har vi sett att samtliga av dessa lönsamma åkerier och entreprenadföretag 

har utarbetat olika så kallade resurssnåla system som medför olika samordningseffekter vilket 

också Dergård menar karaktäriserar framgångsrika entreprenörer.
126
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För att börja med ekonomistyrningen som helhet presenterar vi här några övergripande förslag 

och idéer till förbättringar. Som tidigare nämnts ses ekonomistyrning inte längre som enbart 

styrning mot ekonomiska mål utan även mot mer icke mätbara och organisationsmässa mål. 

Det vill säga konkret för denna studie, inte endast kalkylering, budgetering, redovisning och 

utfall utan även allt runt omkring som till exempel ledningen till arbetssättet för att få en 

lyckad implementering av ekonomistyrningen som helhet. 

Våra undersökta företag visar goda resultat, dock tror vi generellt att flera av de tillfrågade ur 

ett management perspektiv på sikt skulle kunna uppnå ännu bättre resultat om de långsiktiga 

finansiella målen följdes upp och säkrades av en ledningsgrupp. Företag som tillämpar detta 

föredömligt är N S A Frakt och Rubenssons Mark, där VD, personalchef och arbetsledare 

ingår med syfte att sprida budskapen ut i organisationen. Enligt oss så skulle detta även 

medföra en möjlighet till diskussioner om förbättringar när den tillsatta ledningsgruppen går 

igenom och analyserar olika projekt, likviditets-, resultat- och balansrapport vecko- eller 

månadsvis. 

Vidare är vi också mycket väl medvetna om att samtliga bolag redovisar mycket bra 

räkenskaper vilket sunt förnuft säger att en bra ekonomistyrning redan finns.  

En annan tänkbar föredel med en ledningsgrupp som kan komplimentera en ensam 

företagsledare, är att om denne, av någon anledning skulle frånvara från arbetsplatsen, finns 

där redan en grupp av insatta medarbetare som skulle kunna bidra till att verksamheten flyter 

på som vanligt.  

Dock skulle det även kunna tänkas att det finns vissa kritiska aspekter med en ledningsgrupp, 

ett sådant arbetssätt skulle till exempel innebära att vissa medarbetare får större insyn och 

inflytande i företaget vilket skulle kunna vara hotande om den anställde bestämmer sig för att 

sluta och starta en konkurrerande verksamhet. En ledningsgrupp skulle också dels kunna 

innebär högre personalkostnader för företaget. Dels om det till exempel inte existerar något 

kundavtal (avtalat om en viss avtalstid, avtalsvillkor), att en viss kundkontakt är mer beroende 

                                                 
126

 Dergård J. (2006) Framgångsrika entreprenörers användning av redovisningsinformation, BAS: Göteborg 

2006 s207ff 
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på arbetsledaren som person och inte av företaget som helhet. Det gäller att hitta en balans 

mellan personalens och företagsledarens inflytande på företaget. Samtidigt som man bör väga 

för- och nackdelar med att sprida sina risker genom en ledningsgrupp eller inte.  

!"#"$%&'()*+,%-.**%/'(01--(.2,+(%.234%5+*67*8(.2,82%%

 

 

Vår första reaktion efter studiens genomförande var att majoriteten av alla kalkyler 

upprättades manuellt. Vi vill tro att om kalkylerna istället skulle upprättas digitalt på en dator 

skulle detta leda till en bättre ordning samt möjlighet att snabbt ta fram statistik och historiska 

data. Nödvändigtvis skulle antagligen inte det enskilda kalkylförfarandet i sig spara någon tid. 

Dock tror vi att det på sikt skulle ge en bättre hantering.  

Vi har själva under den här perioden haft förmånen att använda oss av SÅcalc. Det vi först 

reflekterade över var ordningen över gjorda kalkyler som uppnåddes men vi får också erfara 

att det tar lite tid att lära sig programmet och att kalkylerna, för den ovane, är tidskrävande 

och komplicerade.  

Det bör även poängteras att i de fall som entreprenören endast får rätta sig efter kundens talan 

inte bör lägga allt för mycket tid på kalkyleringsförfarandet. Det kan dock vara till nytta om 

man vill presentera rådande kostnadsbild för beställaren under kommande prisförhandlingar.  

Detta ovanstående resonemang går hand i hand med teorin om att man endast ska specificera 

den ekonomiska administrationen om man har någonting att tjäna på det. För att citera Håkan 

Lindström ”man ska inte administrerar ihjäl sig, det finns inga pengar att tjäna i det”. 

Vidare bör det poängteras att det inte är isolerade aktiviteter som man skall utföra var för sig, 

utan att det är själva syftet med en viss aktivitet som skall uppnås. Något som Dergård också 

delar i hans resonemang i resurssnåla system. Mera konkret menat att om återkopplingen av 

utfallet sker via redovisningsinformation eller på erfarenhetsmässiga grunder inte har någon 

större betydelse. Det viktiga anser vi istället vara att en återkoppling sker och att verklig 

information återkopplas till nya kalkyler. 
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I vår undersökning har flertalet varit negativt inställda till budgetering, vi anser tillsammans 

med bolagen att de genom andra sätt än med en formell budget uppnår i stort sett samma 

resultat, till exempel har en del av företagen investerings- och kostnadsplaner. Vi instämmer 

men vill ändå komma med rekommendationen om att vissa mer långsiktiga fördelar kan 

uppnås genom att se på verksamheten ur ett större perspektiv. Mer konkret menar vi att man 

med fördel skulle kunna budgetera övergripande kostnader, utifrån företagets uppsatta mål. På 
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så sätt skulle exempelvis mål för administrationskostnader och andra övergripande kostnader 

också säkras.  

För våra åkerier och entreprenadföretag i undersökningen skulle man också kunna tänka sig 

att tillråda en volymbaserad budget. Där budgeten revideras utifrån volymen av en viss typ av 

körning. Det finns då vissa likheter mellan en volymbaserad budget och en ABC-kalkyl i detta 

fall.  

Det skulle även kunna tänks vara användbart att använda sig av föregående års räkenskaper 

och sätta upp mål efter det. Till exempel en minskning av dieselförbrukningen med 2 % eller 

en ökning av försäljningsintäkter med 5 % och så vidare. 

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen om att våra respondenter generellt sett varit duktiga att 

effektivisera budgetprocessen då flertalet, på ett bra sätt, använder sig av grundkalkylen och 

redovisningsinformation för att utvärdera tidigare arbeten och på så sätt få en uppfattning om 

framtida prissättningar och kostnader. 
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För det företag som redovisar per kostnadsställe vill vi ge rådet att vara noggranna med 

konteringen. Ett vanligt problem är till exempel hur de egna verkstadskostnaderna skall 

fördelas. En tänkbar lösning skulle kunna vara att personen som arbetar i verkstaden skriver 

vilka fordon och hur många timmar han eller hon lagt ner på varje enhet i samband med 

dennes egen tidrapportering för lönen. Samtidigt att en överslagsräkning för övriga mindre 

materialkostnader som till exempel bultar och smörjolja görs och att en fast summa eller andel 

tilldelas samtliga fordon. 

Ett annat råd vi kan ge mer parten av företagen är att resultat- och balansrapporterna med 

fördel kan utvärderas i en ledningsgrupp. På så sätt får man flera förslag och synpunkter samt 

snabbare beslutsvägar till att genomföra förbättringar i verksamheten samtidigt som att 

informationen snabbar förgrenar sig ut i organisationen.  

Merparten av företagen har som sagt redovisning per kostnadsställe vilket vi anser är helt 

nödvändigt för samtliga företag. Rent spontant om vi leker med tanken att vi har en lite nyare 

lastbil som står på verkstaden ofta och en lite äldre som fungerar felfritt. Vi skulle då snabb se 

att den nyare lastbilens reparationskostnader väsentligt överskrider den äldre lastbilens 

kostnader. Därmed ser vi antagligen fördelar med att byta bort den nyare innan den äldre. Det 

är inte en alltför tidskrävande process att redovisa per kostnadsställe då det med viss 

förenkling kan sägas att det endast är att kontera mot underkonton istället för ett gemensamt 

kostnadskonto. Här har också företaget stora möjligheter att sätta press på sina leverantörer, i 

syfte att effektivisera konteringen för företaget. 
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Vi anser även att några av företagen kan använda sig av projektredovisning i större 

utsträckning vilket är ett snabbt och bra sätt att se hur olika arbeten lönar sig. Det är även ett 

bra sätt för att hålla i ordning på kommande fakturering och redan fakturerade arbeten.  

Vi tror även att det finns stora möjligheter till effektivisering främst då åkeriet är knutet till en 

åkericentreal. Eftersom fraktsedlar dels registreras i åkericentralens redovisningsprogram och 

dels på företagets ekonomiavdelning. En utveckling av en möjlighet till digital samkörning av 

någon form borde spara både tid och resurser. 
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För att åstadkomma en bra och inte alltför tidskrävande återkoppling kan vi åter igen ge rådet 

om utökad projektredovisning. Det ger även möjligheter till att spara historiska data på ett bra 

sätt vilket också skulle kunna tänkas underlätta väsentligt vid till exempel ett 

generationsskifte. 

Den veckomässiga kontrollen och återkopplingen av nyckeltal som N S A Frakt använder sig 

av är enligt oss ett utomordentligt bra arbetssätt. Så länge redovisningen sker på ett konkret 

sätt över en längre period är nyckeltalen användbara vid jämförningar av tidigare perioder. 

Vad som är viktigt att tänka på är vid ett sådant arbetssätt är om företaget har bytt 

redovisningsregler, låt oss säga, förändringar i det bokföringsmässiga värdet av varulagret. 

Ska vi då jämföra kassalikviditeten som är omsättningstillgångarna minus varulagret, det 

dividerat med kortfristiga skulder. Om företaget då har bytt redovisningsregler gällande 

varulagret så medför det en förändring i beräknad kassalikviditet. Det skall tas i beaktning då 

jämförelser mot tidigare tidsperioder skall göras. 

Det kan även vara tjänligt att jämföra företagets nyckeltal mot liknande företags nyckeltal. 

Det är även brukligt att jämföra bolagets nyckeltal med nyckeltalen gällande branschen som 

helhet men vi har uppfattningen att jämföra mot ett fåtal specifikt utvald konkurrenter kan ge 

bättre utrymme för diskussion. Om vi bara tänker oss företagen i vår studie så skulle 

Brorssons-, Hedströms- och Själanders Åkeri, som är av liknande verksamhetsart och storlek, 

kunna jämföra sina nyckeltal. 
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Under våra intervjuveckor har vi genomgående blivit väl mottagna av samtliga bolag, de 

flesta har varit nyfikna på studiens utgång och resultat. Och många har ställt motfrågor där vi 

har kommit in på många intressanta diskussioner och olika aspekter på förbättringar. 

Som nyutbildad ekonom kontra erfaren företagsledare inom åkeri- och entreprenadbranschen 

har terminologin skapat vissa frågetecknen ibland. Men det är inget som har skapat några 

problem för studiens del utan vi har diskuterat oss fram tills dess att vi förstår varandra på ett 

bra sätt. Ett konkret exempel är de olika benämningarna på kalkyleringen. 
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Det har varit intressant att få besöka dessa företag, som Torbjörn Brorsson säger: ”det är roligt 

att se hur åkarna nu har blivit företagare och inte chaufförer”. Torbjörn som har en lång 

erfarenhet av branschen menar på att han har sett hur utvecklingen har gått från att ägaren har 

varit chaufför till att bli en strategisk företagsledare. 
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En intressant aspekt på denna studie skulle vara om den gjordes inom ett allt större 

geografiskt områden och med ett större antal intervjuobjekt, vi anser dock fortfarande att en 

kvalitativ studie med en semistrukturerad intervjuform är den mest lämpad för en sådan här 

typ av inriktning. 

Även en studie på mindre lönsamma åkeri och maskinentreprenörer skulle vara 

intresseväckande. Det skulle vara intressant att se hur de använder sig av ekonomistyrningen 

och återkopplingen av utfall, hur de gör sina kalkyler och vilken inställning de har till 

prissättningsstrategier. Fastän valet av inriktning mot bolag skulle vara intressant förstår vi att 

det skulle vara en känslig och kanske rentutav genant inriktning för de valda intervjuobjekten, 

i och för sig skulle möjligheten till anonymitet finnas. 

Det skulle även vara intressant med en studie som löper före-, under- och efter den stundade 

finanskrisen för att undersöka vilka åkeri- och maskinentreprenörer som klarar sig även då 

konjunkturen svänger och vilka gemensamma faktorer som kan påträffas hos dessa. 

Hur ska åkerinäringen överleva nya transportvägar, nytänkande och trögrörliga 

organisationer? 

Kommer miljöfrågan tappa sin status när sämre tider väntar? Miljöfrågan som varit ett högst 

aktuellt ämne de senaste åren, framförallt för bilindustrin. När konjunkturen svänger kommer 

då lika stora resurser satsas på miljöförbättringar inom åkerinäringen och finns det pengar att 

tjäna även för det enskilda företaget om man fortsätter att jobba med miljöfrågan? Tidigare 

studier har visat att när en nations finansiella medel minskar så minskar även efterfrågan på 

miljömedvetna men något dyrare produkter. 
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Vår egen uppfattning i och med denna studie är att både branschorganisationer och andra 

intresseföreningar kan tillhandhålla hjälpmedel i form av kalkylmallar, checklistor och andra 

utbildningar i syfte att öka den enskilda företagarens kunskap och kompetens inom just 

ekonomistyrningsområdet. Detta borde vara ett tecken på hur viktigt det är med just 

ekonomistyrning i företag.  

Utifrån våra tidigare erfarenheter samt det kunskaper vi tillgodogjort oss i och med denna 

undersökning anser vi att problemet inte ligger i utbudet utan snarare i integrationen mellan 

intresseorganisation och företagare. De främsta förslag till ett ökat intresse hos de enskilda 

företagarna är att påvisa sambandet mellan en aktiv medveten ekonomistyrning och ökad 

lönsamhet samt en bättre trygghet i vardagen. Därför känns det extra roliga att få att få 

pressentera denna undersökning för er läsare då vi haft förmånen att studera lönsamma och 

insatta ekonomistyrningstillämpare.  
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Sanningskriterier används framförallt i det avbildande angreppssättet. Där validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet ligger till grund för diskussioner angående studiens 

sanningshalt. Vår kvalitativa studie ger oss inte den möjligheten utan vi kommer istället att 

ämna kapitlet till att reflektera över vår grad av måluppfyllelse. I det arbetet har vi använt oss 

av andra relevanta sanningskriterier för att läsaren skall få en möjlighet att bedöma studien 

som helhet. På grund av vårt angreppssätt (abduktion) som har varit en blandaning mellan 

deduktion och induktion, görs även genom kapitlets gång jämförelser mot de avbildande 

sanningskriterierna. 
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Istället för att prata om reliabilitet, validitet och graden av generaliserbarhet kommer vi i de 

inledande delarna resonera kring studiens tillförlitlighet, där den kvantitativa forskningen talar 

om validitetskriteriet. För att tydliggöra tillförlitningen i studien redovisar vi därefter 

systematiken i datainsamling och tolkningar. Därefter begrundar vi över den praktiska 

överförbarheten i studien och sedermera om intersubjektiviteten, om studiens tolkningar kan 

accepteras av andra forskare och praktiskt kunniga. Slutligen kommer vi utifrån 

äkthetskriteriet eller autenticiteten som Guba och Lincoln presenterar göra en 

helhetsbedömning av det tolkningsarbetet studien grundar sig på. 
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Den kvantitativa forskningen använder sig av validitetskriteriet, dessa validitets och 

reliabilitetsproblemen hänger samman med övergången från den teori som studerats till den 

empiriska verkligheten vi avbildar. Där begreppsvaliditeten och reliabiliteten tillsammans 

avgör hur pass bra den totala validiteten i data blir.
127

 

För att öka tillförlitligheten fordras att forskaren dels uppfattar verkligheten på ett korrekt sätt 

men också att denne kan överföra tolkningen till sin forskning
128

. Vår verklighetsuppfattning 

vad gäller åkerier och entreprenadverksamheter grundar sig främst i den breda förförståelse vi 

hade innan studiens utformning. Vi anser att vi haft ett väl utarbetat arbetssätt i vår 

intervjusituation. Vi har först delat in frågorna efter den modell vi använt oss av, de olika 

områdena går vi igenom, ett efter ett. Men i startskedet vid varje intervju har vi bett 

företagsledaren berätta om företaget, dess verksamhet och historik. Det har vi gjort av två 

orsaker. Dels att vi hade bestämt att bifoga en företagspresentation om varje företag där 

läsaren kan få en uppfattning om företagets verksamhet, maskinpark och design. Men vi anser 

också att detta bidrar till en fas i samtalet där vi lär känna varandra och skapar förtroende för 

varandra. Det kan också tänkas att i detta startskede när företagsledaren får berätta om sitt 

företag som han i åratal har arbetat upp, känner sig tryggare med att konversationen spelas in. 

                                                 
127

 Johansson-Lindfors, M-B. (1993).  Att utveckla kunskap, Studentlitteratur: Lund 1997 s161ff 
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Även intervjusituationen var uppdelad i vår modell d.v.s.; kalkylering, budgetering, 

redovisning och utfall, vilket beror på att vi ville rikta in samtalet på vissa delar. Vi har genom 

att under intervjun uttryckt exempelvis ”om vi går över till redovisning”, fått respondenten att 

själv utveckla de frågor vi ställde inom redovisningssammanhanget och därmed haft en god 

möjlighet till relevanta följdfrågor. 

En god teoretisk referensram anses som en god grund för studiens tillförlitlighet. I frågan om 

vi uppnått teoretisk mättnad är vårt svar en aning osäkert. Det är dels som forskare svårt att 

bedöma när den teoretiska mättnaden uppstår. Men ekonomistyrning är också ett mycket brett 

ämne med många tvärvetenskapliga grenar som gör det svårt att bedöma mättnaden. 
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Den kvantitativa forskningens reliabilitetskrav bestäms av det sätt varpå datainsamling 

genomförs. Upprepade mätningar ger information om reliabiliteten i insamlad data. En 

förutsättning för god reliabilitet är att vi samlat in så mycket data att vår teori täcker de många 

kvalitéer hos den studerade företeelsen.129 

Vår kvalitativa studie ger ingen möjlighet till att försvara reliabiliteten i vår studie. Däremot 

har vi genom samtal med företagsledare tillhandahållit information och aspekter som inte 

hade varit möjliga med en kvantitativ studie. Man talar då om trovärdigheten i systematiken 

förs i urvalet av informationsenheter, därefter i utformningen av datainsamlingen och 

datasammanfattningen och sist hur en slags teoriutveckling genomförs. 

Tillförlitligheten i materialet innebär inte att upprepade mätningar skall ge samma resultat, 

tvärtom menar Eneroth som skriver att det till och med kan vara önskvärt att nya företeelser 

hos ett fenomen upptäcks130. Lincoln & Guba tar uttalandet till ännu en nivå, de menar att den 

kvalitativa metoden innebär att samma studie aldrig kan upprepas, för att citera dessa; ”man 

kan aldrig korsa samma ström två gånger”131. 

Trost säger till och med att han finner det en smula egendomligt att tala om tillförlitligheten, 

hur man mäter i kvalitativa studier. Han menar att det är viktigast att intervjuaren är lyhörd 

och uppmärksam på såväl tonfall som ansiktsuttryck men också på kroppsspråket som helhet. 

Även fast vi har förhållandevis liten erfarenhet av semistrukturerade intervjuer har vi under 

universitetsstudierna medverkat i ett 30-tal kvalitativa intervjuer och har därmed lärt oss de 

grundläggande teknikerna 

Har vi kunnat mäta vad som skall mätas? Triangulering skulle, som tidigare nämnts, inneburit 

en säkrare studie där vi förmodligen också hade identifierat fler områden och aspekter på 

ekonomistyrningen. Men vi anser ändå att vi har representativa informationsenheter där våra 

företag har representerat olika områden inom åkeri och entreprenadsektorn. Å andra sidan har 

vi aldrig haft som mål att kunna utföra några direkta mätningar av graden ekonomistyrning 

                                                 
129 Johansson-Lindfors, M-B (1993). Att utveckla kunskap, Studentlitteratur: Lund 1997 s161ff 
130 Eneroth, B. (1984). Hur mäter man ”vackert”?, Akademilitteratur: Stockholm 1986 s107ff 
131 Lincoln Y.S., & Guba E.G. (1984). Naturalistic Inquiry, SAGE Publ: USA 1985 s299 
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inom ett företag, att det mest lönsamma företaget hade den högsta graden av ekonomistyrning 

och vice versa. 
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Begreppet används i sammanhanget för att för att diskutera teorins överförbarhet på liknande 

situationer. Är studien tillämpar i ett praktisk handlande? Då en prövning inte kan göras inom 

ramen av detta forskningsprojekt. Får vi istället med ett kritiskt tänkande och inhämtad 

kunskap sätta oss in i de situationer studien berör. 

Vi anser att en uttalad målsättning är viktig för ett företag med den aspekten att föra hela 

organisationen mot gemensamma mål. Här kommer ekonomistyrningen in, numera avser 

ekonomistyrningen inte endast nominella mål utan även mål av en icke finansiell karaktär så 

som kundnöjdhet och miljömedvetenhet. Vi har presenterat några genomförbara råd som 

skulle kunna underlätta för företagsledarna i målen på en strategisk verksamhet. 

Glaser och Strauss, i dess positivistiska kunskapsuppfattning, eftersträvar den 

generaliserbarhet i de teorigenererande studier liknande den som vanligen återfinns i den 

avbildande forskningen132. Det har vi ingen möjlighet till, dessutom anser vi att 

generaliseringskriteriet ett så pass svåruppnåeligt krav att åratal av undersökningar skulle 

fordras. Om man ens aldrig skulle kunna generalisera teorin om att lönsamma företag inom 

åkeri och entreprenadsektorn använder sig av ekonomistyrning. 
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Med intersubjektiviteten avses att tolkningarna som gjorts av författarna skall kunna 

accepteras, både av de individer som representerar ”verkligheten” som av andra forskare och 

praktiker133. Intersubjektiviteten har för oss haft två betydelser, dels har den hjälpt oss vid 

datasammanfattningar men det har också varit ett personligt uppsatt mål att uppnå en 

intersubjektivitet bland våra respondenter och övriga läsare. 

Johansson-Lindfors menar att intersubjektivitet kan uppnås bland annat genom att såväl 

datasammanfattningar och fallbeskrivningar som den utvecklade teorin återförs till de 

individer och företag som har studerats134. Vår studie har varit av en alltför kort 

tidsomfattning för att vi sett det som givande att sammanställa material vartefter studiens gång 

till respektive bolag och sedan invänta respons. Dock var flera av företagsledarna intresserade 

av att få studien skickad till sig efter färdigställandet.  

För att följa ovanstående resonemang skulle intersubjektiviteten ha ökat genom så kallad 

”peer debriefing” 135 där vi som forskare löpande skulle ha offentliggjort våra tester och 

tolkningar är troligt. Vi har dock nöjt oss med att med studiens uppbyggnad reflektera över 

                                                 
132 Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory, Adline de Gruyter: New York 
1967 s233 
133 Johansson-Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap, Studentlitteratur: Lund 1997 s166ff 
134 Ibid s166ff 
135 Spradley. J.P. (1979). The Ethnographic Interview, Holt, Rheinhart and Winston: USA 1979 s39 
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varje del tillsammans med vår handledare Per Nordström, där vi också har haft möjligheter att 

diskutera kring eventuella problem och frågeställningar. 

Vidare menar Johansson-Lindfors att forskaren bör göra den bedömning, om den empiriska 

verkligheten har påverkat forskaren och vad denne skriver i sin rapport. Kritiskt i vår studie är 

att vi har använt oss av informationsenheter som vi delvis har personliga relationer till, att 

någon påverkan i den aspekten är tänkbart, fullt möjlig. Dock ser vi inga direkta tecken på att 

”det här är vad jag som respondent vill att forskaren skall komma fram till”. Urvalet har för 

oss till mestadel inneburit positiva utkommer då vi anser att fördelen i att företagsledarna 

kände till oss överstiger den risk att de kan ha påverkat vår förmåga till att objektivt se på 

informationen. 

Ovanstående diskussion ses med ett annat perspektiv av Wallén som menar att inom den 

vetenskapliga världen är konsensusbedömningen, att kriteriet för en tillförlitlig forskning är 

kollegornas accepterande136. I frågan om vi har kollegornas accepterande måste vi först beröra 

den frågeställning, vilka som ska ses som våra kollegor. Är det företagsledarna som står för 

empiriska data, är det den kommitté som ska bedöma studien efter färdigställandet eller är det 

de övriga kursmedlemmarna. Enligt oss är det viktigt att samtliga finner studien tillförlitlig 

och praktisk överförbar. Dessa grupper erhåller dock studien först efter dess färdigställande. 

Vi anser det även som värdefullt att vår handledare, Per Nordström som har sett arbetet växa 

fram, har tagit del av de olika delarna och givit oss respons. 
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I den avbildande metoden skulle vi gjort en helhetsbedömning av validiteten, reliabiliteten 

och generaliserbarheten i vår studie. Vi kommer istället att i huvudsak se över några mer 

generella frågor som rör studien som helhet. Guba och Lincoln presenterar ett antal kriterier 

för äkthet eller autenticitet vilka vi har för avsikt att reflektera över. Dock använder vi oss av 

den översättning Bryman och Bell har gjort137. 

Vi tror att vår undersökning visar på en förhållandevis rättvis bild av ekonomistyrningen inom 

åkeri och entreprenadsektorn. I vart fall om vi håller oss inom avgränsningen till de 

ekonomiska delarna och utelämnar övriga tvärvetenskapliga ämnen som kan beröra 

företagens arbetssätt. Varpå VD:n var rätt person att intervjua kvarstår vissa frågor. Vissa 

skulle kunna hävda att det borde ses som mer lämpligt att intervjua en ekonomichef alternativt 

ekonomiansvarig då dessa troligen har större vetskap om företagets ekonomifunktion. Dock 

menar vi att vi är intresserade av själva styrningen. Om till exempel VD:n framhåller att ett 

gemensamt kostnadskonto är mest lämpligt för företaget styr han också företaget efter den 

använda informationen. Det spelar då ingen roll att ekonomen har konterat per kostnadsställe, 

om VD:n ändå inte använder sig av den informationen utan tittar på huvudkontogruppen när 

kan planerar sin ekonomiska styrning. 

                                                 
136 Wallén G.(1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1997 s125 
137 Bryman, A. & Bell, E. (2003). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber: Malmö 2005 s308-309 
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Ontologisk autenticitet, inom ramen för kriteriet ska vi diskutera huruvida undersökningen har 

hjälpt respondenterna att förstå sin egen situation. Kriteriet som Guba och Lincoln presenterar 

är väldigt svårt att ta in i vår studie. Dock har vi efter intervjuerna blivit kontaktade både via 

e-post och telefon där några respondenter uttryckt ett intresse för studien och för vårt besök. 

De har menat att intervjun fått dem att tänka efter vilken situation deras företag befinner sig i. 

Vi anser att detta borde vara ett tecken på att respondenterna fått en ökad förståelse för den 

situation företaget befinner sig i. 

Den pedagogiska autenticiteten däremot ska tala om huruvida våra respondenter har fått en 

bild av hur andra personer inom branscherna upplever omgivningen. Vi anser inte att själva 

intervjun avhandlade andras arbetssätt med den ekonomiska styrningen. Dock har samtliga 

företag fått möjlighet att ta del av studien och på så sätt kunna överblicka andra företags 

arbetssätt.  

Om undersökningen har inneburit att våra respondenter kan förändra sitt arbetsätt eller sin 

situation, vilket betecknas som graden av katalytisk autenticitet. Med tanke på att vi valt att 

intervjua lönsamma åkerier och entreprenadföretag ser vi inget större behov av att dessa 

skulle behöva sitt arbetssätt. Vi har presenterat några teorier som vi tror kan vara användbara 

samt de empiriska svaren från övriga företagsledare vilket teoretiskt sett ger möjligheter till 

att förändra ekonomistyrningen. För företag som däremot inte arbetar med den ekonomiska 

styrningen kan studien innebära en större medvetenhet inom ämnet och möjligheter till 

förändringar. 

Slutligen den taktiska autenticiteten, om vi med studien tillhandahållit medel för att vidta 

åtgärder för en förbättrad ekonomistyrning. Vi har presenterat några råd och förslag till 

förbättringar till en bättre ordning men det betyder inte att dessa passa samtliga företag. 

Det faktum att vissa faktorer kan ha förbisetts kvarstår, som vi redan påpekat är 

ekonomistyrningen av tvärvetenskaplig natur och vi kan därför av misstag ha utelämnat 

viktiga aspekter. 



8. Sanningskriterier 

 

 

84 

 

 

 



9. Källförteckning 

 

 

85 
 

!"#$%&&'()*+,-./.0#

Primärdata!

Intervju med Torbjörn Brorsson, VD, Brorssons Åkeri. Besöksintervju vid bolagets kontor i 

Ramsele. 2008-11-25 

Intervju med Jan Hedström, VD, Hedströms Åkeri. Besöksintervju vid bolagets kontor i 

Helgum. 2008-11-24 

Intervju med Anders Eriksson, VD, Herman Eriksson Schakt Aktiebolag. Besöksintervju vid 

bolagets kontor i Västerås. 2008-11-20 

Intervju med Gustav Bruksgård, VD, Karlssons Grävmaskiner. Besöksintervju vid bolagets 

kontor i Västerås. 2008-11-21 

Intervju med Håkan Lindström, VD, Åkeri AB B. Lindström. Besöksintervju vid bolagets 

kontor i Österforse, Långsele. 2008-11-30 

Intervju med Stefan Andersson, NSA Frakt AB. Besöksintervju vid bolagets kontor i Umeå. 

2008-12-03 

Intervju med Ola Rubensson, VD, Rubenssons Mark AB. Besöksintervju vid bolagets kontor i 

Sollefteå. 2008-11-26 

Intervju med André Själander, VD, Själanders Åkeri AB. Besöksintervju vid bolagets kontor i 

Näsåker. 2008-11-20 

 

Sekundärdata 

Publicerade källor 

Alnestig, P & Segerstedt, A (1997), Produktkalkyler, Industrilitteratur: Jönköping 1997 

Annel, E & Bruszt, G (1986), Det kapitallösa företaget, SAF: Stockholm 1986 

Anthony, R & Govindarajan, V (2007), Management Control Systems, Mc-Graw-Hill: 

Chicago 2007 

Ax, C & Johansson, C & Kullvén, H (2005), Den Nya Ekonomistyrningen, Liber: Solna 2005 

Bruzelius, L-H & Skärvad, P-H (2004), Integrerad organisationslära, Studentlitteratur: Lund 

2004 

Bryman, Allan & Bell, Emma (2003), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber: Malmö 

2005 



9. Källförteckning 

 

 

86 

 

Dergård, J (2006), Framgångsrika entreprenörers användning av redovisnings information, 

Bokförlaget BAS: Västra Frölund 2006 

Eliasson, G & Samuelsson, L.A (1991), Produktivitet och lönsamhet, Studentlitteratur: Lund 

1991 

Enderud, H. (1979), Kvalitetskriteriet for teoriudvikling og praksisorienteret forskning i 

organisationssociologien, Institutt for organisations- og arbejdssociologi: Köpenhamn. 

Eneroth, B. (1984). Hur mäter man ”vackert”?, Akademilitteratur: Stockholm 1986 

Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2006). Att utreda forska och rapportera 8:e uppl, 

Liber: Malmö 2006 

Freckner, P (1983), Begrepp inom ekonomistyrning – en översikt, Studentlitteratur: Lund 

1983 

Gerdin, J (1994), ABC-kalkylering, Studentlitteratur: Lund 1995 

Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967), The Discovery of Grounded Theory, Adline Publ 

Company: Chicago 

Grönlund, A, ”Precision och relevans i ekonomistyrningsprocessen” i Polesic, T & 

Johansson, IL, (1992) Kommunikation mellan människor och organisationer, 

Studentlitteratur: Lund 1992 

Habermas, J, (1969) Vitenslap som ideologi, Gyldendal, Oslo, 1969 

Hedström O.R (1988), PM om PM. FE-publ: Nr 105. Umeå, institutionen för företagsekonomi 

(stencil) 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1991), Forskningsmetodik, Studentlitteratur: 

Lund 1995 

Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008, FAR SRS förlag: Avesta 2008 

Johansson-Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap, Studentlitteratur: Lund 1997 

Karlöf, B (2006), Managementhandboken – leda, styra och utveckla, Tryckeri Elanders: 

Stockholm 2006 

Kullvén, H (1994), Ekonomisk styrning ur ett tjänsteperspektiv, Bokförlaget BAS: Göteborg 

1994 

Larsson, C-G (2008), Företagets finanser, Studentlitteratur: Ungern 2008 

Lindvall, J (2001), Verksamhetsstyrning, Studentlitteratur: Lund 2001 

Lincoln Y.S., & Guba E.G. (1984). Naturalistic Inquiry, SAGE Publ: USA 1985 



9. Källförteckning 

 

 

87 

 

Ljung, B (1995), Ekonomiska kalkyler, Liber-Hermonds: Arlöv 1995 

Löfsten, H (1993), ABC-kalkylering inom transportverksamhet, Handelshögskolan vid 

Göteborgs Universitet: Göteborg 1993 

Magnusson, J & Olsson, B (2005), Affärssystem, Studentlitteratur: Lund 2005 

Merriam, Sharan B (1988), Fallstudien om forskningsmetod, Studentlitteratur: Lund 1998 

Nilsson, H & Isaksson, A & Martikainen, T (2002), Företagsvärdering med fundamental 

analys, Studentlitteratur: Ungern 2008 

Ohlsson, G (2001), Företagskalkyler, Björn Lundén Information: Stockholm 2001 

Samlingsvolymen 2008 del 1, FAR SRS förlag: Avesta 2008 

Samuelsson, L A (1997), Budgetering och Internredovisning, Sveriges Verkstadsindustrier: 

Eskilstuna 1997 

Samuelsson, L A (2004), Controllerhandboken, Industrilitteratur: Uppsala 2004 

Spradley. J.P. (1979). The Ethnographic Interview, Holt, Rheinhart and Winston: USA 1979 

Sundgren, S & Nilsson, H & Nilsson, S (2007), Internationell Redovisning – Teori och 

Praxis, Studentlitteratur: Polen 2007 

Travers, Max (2001), Qualitative Research Througt Case Studies, SAFE Publications: 

London 2004 

Thorén, B (1995), Användning av information vid ekonomisk styrning – månadsrapporter och 

andra informationskällor, Graphic Systems: Stockholm 1995 

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer 2:a uppl., Studentlitteratur: Lund 2001 

Wallander, J (1995), Budgeten – ett onödigt ont, SNS Förlag: Stockholm 1995 

Wallén G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur: Lund 1997 

Widerberg, K. (2002), Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur: Lund 2006 

Vetenskapliga artiklar 

Brecht, D & Martin, M, ”Accounting Information Systems: The Challenge of Extending Their 

Scope to Business and Information Strategy”, Accounting Horizons, Vol. 10, No. 4, december 

1996 

Everaert, P & Sarens, G & Rommel, J, ”Sourcing strategy of Belgian SME:s empirical 

evidence for the accounting services”, Production, Planing and Control, Vol. 18, No. 8 

december 2007  



9. Källförteckning 

 

 

88 

 

Geri, N & Ronen, B, ”Relevance lost: the rise and fall of activity-based costing”, Human 

Systems Management, No. 24, 2005  

Hunton, J, ”Blending Information and Communication Technology with Accounting 

Research”, Accounting Horizons, Vol. 16, No.1, mars 2002 

Lamm-Tennant, J & Rollins, T, ”Incentives for Discretionary Accounting Practices: 

Ownership Structure, Earnings, Size, and Taxation”, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 

61, No. 3, 1994 

Liu, L, ”Technical Matters; Activity-based costing”, Finacial Management, mars 2005 

Marton, J, ”Nyttan av verkligt värde i redovisningen”, Balans, No. 6-7, 2008 

Peel, M & Bridge J, ”How Planning and Capital Budgeting Improve SME Performance”, 

Long Range Planning, Vol. 31, No. 6, december 1998 

Porter, M E, ”How competetive forces shape strategy”, Harvard Business Review, No.79208, 

1979 

Stout, D & Bedenis, G, ”Cost-System Redesign at a Medium-Sized Company: Getting the 

Right Numbers to Drive Improvements in Business Performance”, Management Accounting 

Quarterly, Vol. 8, No. 4, sommar 2007 

Thelander, E, ”Mot bättre vetande – Nya vägar till kunskap på arbetsplatsen”, Vinnova 

rapport, Vol. 112, No. 1, 2008 

Tichacek, R, ”Effective Cost Management – Back to Basics”, Cost Engineering, Vol. 48, No. 

3, mars 2006 

Elektroniska källor 

BAS, 2008-11-30, www.bas.se, 2008-11-30 

Konjunkturinstitutets hemsida, 2008-12-05, 

www.konj.se/statistik/konjunkturbarometern/foretag/privattjanster länk: åkerier, 2008,12-05 

Skatteverkets hemsida, 2008-12-01, www.skatteverket.se 2008-12-01 

Sveriges åkeriföretag, ”Ekonomiska nyckeltal för åkeribranschen 1997-2006 (10år), 2008-11-

02, http://www.akeri.se/files/bilder/sa/filer/nyckeltal-2006.pdf, 2008-11-02 

Sveriges åkeriföretag, ”Fakta om åkerinäringen – utgåva 2008”, 2008-11-02, 

http://www.akeri.se/files/bilder/sa/roschyren_2007_utgava_2008_svensk_webbformat.pdf, 

2008-11-02 

Sveriges åkeriföretag, 2009-01-04, 

www.akeri.se/akeriforeningarna/norr/aktuellt/transportekonomi-utveckling, 2009-01-04 



9. Källförteckning 

 

 

89 
 

Företagshemsidor 

Brorssons Åkeri AB, Ramsele: www.brorssons-akeri.se 

Hedströms Åkeri AB, Helgum: www.hedstromakeri.se 

Karlssons Grävmaskiner AB, Västerås: www.karlssonsgravmaskiner.se 

Lindströms Åkeri AB, Långsele: www.lindstromsakeri.nu 

N S A Frakt AB, Umeå: www.nsaforetagen.se 

 

Lagar och förordningar 

ABL – Aktiebolagslag (2005:551) 

BFL – Bokföringslag (SFS 1999:1078) 

IL – Inkomstskattelag (SFS 1999:1229)  

ÅRL – Årsredovisningslag (SFS 1995:1554) 

Övrigt 

Appelgren Micael. ”Största satsningen på infrastruktur någonsin”, Maskin entreprenören 

Vol 10, 2008 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



9. Källförteckning 

 

 

90 

 

!

!

!

!

!

!

!



BILAGA 1 

 91 

Intervjumanual 

 

Allmän information om företaget: 

- Skulle Ni kunna berätta om ert företag, (lite allmän information)  

 - Historik 

 - Ägarförhållande  

 - Antal anställda  

 - Omsättning 

 - Kunder 

- Vad är Er roll i organisationen?  

- Om dygnet hade fler timmar, vad hade du då arbetat mer med i ditt företag? (Det vill säga 

vilka delar är det som blivit mest ”eftersatta”) 

- Använder Ni något kvalitetssäkringssystem? (typ ISO 9001) 

- Använder Ni något miljösäkringssystem? (typ ISO 14001) 

- Vad säger ordet ”ekonomistyrning” för dig?  

- Är Ni medlem i någon branschorganisation? (typ SÅ, ME) 

- Är företaget anslutet till någon åkericentral (typ VTG, Bilfrakt.se) 

Kalkyler:  

- Hur går ett typiskt anbudsförfarande till? 

- Vilken typ av kalkyl använder ni er av? (påläggskalkyl, bidragskalkyl, ABC-kalkyl, eller 

egen typ)  

- Vad har Ni för filosofi när det gäller kalkylering? 

- Gör Ni någon kontroll i syfte att se att ett projektet är länsamt? 

  - Vart och hur sker den kontrollen? (som en efterkalkyl, i redovisningen eller inte alls)  

- Är Ni bekant med kalkylprogrammet SÅcalc?  
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Budget:  

- Upprättar Ni någon budget? 

Om JA: 

- Vad utgår Ni ifrån när ni sätter budgeten, hur är arbetsgången? 

- Vilken typ av budget använder Ni er av? (fast, rullande, reviderad)  

- Hur sker budgetuppföljningen i Er verksamheten, hur många timmar per tillfälle spenderar 

Ni på det?  

- Hur mycket tid lägger Ni på budgetanalys i syfte för skapa en träffsäkrare budget till 

nästkommande period?  

Redovisning: 

- Sköter Ni den ekonomiska redovisningen själva inom företaget eller har ni outsourcat den 

funktionen?  

  - Om egen regi, vilken arbetsuppgift har den ansvarige utöver redovisningsfunktionen 

- Vilket ekonomisystem använder Ni? 

- Hur noggrant har Ni valt att dela upp er redovisning? (projekt, kostnadsställe, 

kostnadsdrivare osv.) 

- Hur ofta följer Ni som företagare upp redovisningen, dvs. kollar resultat- , likviditets- och 

balansrapporter osv.  

- Gör Ni några periodbokslut under räkenskapsåret?  

- Vilken BAS-kontoplan använder ni i er redovisning?  

Utfall/Resultat: 

- Hur placerar Ni er lönsamhetsmässigt i bransch? 

- Vad anser Ni vara huvudfaktorerna till ert resultat? (ex. aktiv ägare, duktig personal, god 

ekonomi styrning)  

Övriga frågor: 

- Kan Ni berätta lite om marknaden, konkurrenter, kundbilden osv. 

- Vilka aspekter tar Ni i beaktande vid en nyinvestering, i t.ex. en ny lastbil?  

- Använder Ni er av något belöningssystem för er personal? (ex. belöning vid ekonomisk 

körning etc.)  

- Jobbar Ni aktivt mot en andrahandsmarknad? (lojala till märket etc.)  

- Skulle ni kunna värdera det olika boxarna i vår modell, börja med den viktigaste 

- Vilka faktorer anser Ni ger ett lönsamt resultat? (ex. personal 50%, arbetsledning 20%, 

leverantörer 10% osv.) 
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Brorssons Åkeri AB
Brorssons Åkeri AB från Ramsele drivs av Torbjörn 
Brorsson och hans måg Sylve Nordin. Familjen Brorssons 
grundade företaget 1945 och man började då, som de flesta, 

inom anläggningsbranschen. Idag sysslar Brorssons främst 
med rundvirkestransporter till skogsföretaget SCA och 

plantkörning. Åkeriet omsätter idag 31,5 miljoner, 
sysselsätter cirka 25 årsanställda och består av cirka 15 
enheter som i huvudsak består av timmerbilar samt 

lastväxlare.

För  mer information: www.brorssons"akeri.se

BILAGA 2

http://www.brorssons-akeri.se
http://www.brorssons-akeri.se
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Hedströms Åkeri AB
Jan Hedström och hans bror Alf Hedström driver idag som 
tredje generation Team Hedströms koncernen med 
moderbolaget Hedströms Åkeri som bland annat utför 
transporter av elmateriel och traileråtaganden, dotterbolaget 
Hedströms Timmertransport är transportör av rundvirke, 
främst åt SCA. Företaget grundades av Jan och Alfs farfar 
Petrus Hedström som 1932 började med en mjölkbil. I 
da gs läget omsätter koncernen c irka 50 mi l joner. 
Verksamheten sysselsätter idag cirka 40 anställda och 
innehar cirka 25 enheter som består av kranbilar, 
maskintrailers, hjullastare men främst timmerbilar.

BILAGA 3

För  mer information: www.hedstromakeri.com

http://www.hedstromakeri.com
http://www.hedstromakeri.com
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Herman Eriksson Schakt 
Aktiebolag

Herman Erikssons Schaktaktiebolag drivs av Anders 

Eriksson, ägare och tillika VD för bolaget som har sitt säte i 

Västerås. Anders som tog över företaget efter sin far, 

Herman som startade firman 1939 och är idag verksam i hela 

landet men främst i Mälardalen omsätter idag cirka 51 

mi l joner och inr ikta r s i g f r ämst på s tora 

entreprenadåtaganden, till exempel var företaget en stor 

underentreprenör vid sista etappen av Arlandabygget. Idag 

består företaget av cirka 43 anställda och ca 35 enheter som 

i huvudsak utgörs av grävmaskiner, bandtraktorer, dumprar 

samt en maskintrailer i syfte att säkra företagets 

transportbehov.

BILAGA 4
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Karlssons Grävmaskiner AB
Karlssons Grävmaskiner grundades 1949 av Lennart 

Karlsson. Företaget är verksamt i hela Mälardalen och har 

sitt säte i Västerås. Företaget omsätter 53,5 MSEK och har 

cirka 35 anställda. Karlssons Grävmaskiner utför i huvudsak 

gräv" och schaktnings arbeten. Idag är det bröderna Gustav 

och Fredrik Bruksgård samt barndomsvännen Jens 

Nordström som äger och driver bolaget. 

Företagets maskinpark består i huvudsak av hjullastare, 

grävmaskiner, dumprar, men också lastbilar och en 

maskintrailer berikar maskinparken.

BILAGA 5

För  mer information: www.karlssonsgravmaskiner.se

http://www.karlssonsgravmaskiner.se
http://www.karlssonsgravmaskiner.se
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Lindströms Åkeri AB
Håkan Lindström är tredje generationen som driver 
Lindströms Åkeri i Österforse, Långsele. Företaget är 
främst inriktat på anläggningsbranschen men man sysslar 

även med mer säsongsbetonade arbeten så som sopning, 
plogning och en del grävning. I övrigt är företaget anslutet 

ti l l åkericentralen VTG som utför arbeten i hela 
Västernorrland. Lindströms Åkeri grundades 1930 av 
Gustav Lindström som började med två grusbilar, därefter 

har hans son Bert och därefter sonsonen Håkan breddat 
verksamhetsområdet för att passa in på en liten ort. 

Verksamheter omsätter idag cirka 8 miljoner, sysselsätter 
cirka 6"8 personer och innehar 12"15 enheter där 
maskinparken består av grusbilar, lastväxlare, hjullastare, 

grävmaskin och sopmaskiner.

BILAGA 6

För  mer information: www.lindstromsakeri.nu

http://www.lindstromsakeri.nu
http://www.lindstromsakeri.nu
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N S A Frakt AB
Stefan Andersson "till höger i bild# startade 1990 N S A 

Frakt AB, företaget har bland annat växt genom 

företagsköp och är idag koncernmoder till NSA företagen 

som förutom åkeriverksamhet och budbilar består av 

cykelbud och fastigheter i form av lagerlokaler. Totalt sett 

består koncernen av 47 anställda och cirka 39 enheter. I 

huvudsak utförs transporter åt DHL och man omsätter 

idag 37 miljoner. Maskinparken omfattar främst 

distributionslastbilar, släp och budbilar.

BILAGA 7

För  mer information: www.nsaforetagen.se

http://www.nsaforetagen.se
http://www.nsaforetagen.se


! 105

Rubenssons Mark AB
Ola Rubensson och hans bror Emil Rubensson tog 2006 

över familjeföretaget Rubenssons Mark AB i Sollefteå. 

Företaget grundades 1983 av Ola och Emils far, Bengt 

Rubensson som främst inriktade sig på markarbeten i 

samband med husbyggen. Idag åtar sig Rubenssons all typ 

av markarbeten men på senare tid har större vägjobb i 

västernorrland kommit att dominera. Företaget har växt 

otroligt det senaste året, på ett år har företaget mer än 

fördubblat omsättningen. 2007 omsatte företaget 33,5 

miljoner och 2008 räknade företaget med att omsätta 

cirka 80 miljoner. Företaget har cirka 25 årsanställda men 

sysselsätter under säsong upp till 40 chau"örer och 

markarbetare. Maskinparken består till största del av 

grävmaskiner, hjullastare, sorteringsverk etcetera, vilka 

utgör cirka 20 enheter.

BILAGA 8

För  mer information: www.rubenssons.se

http://www.rubenssons.se
http://www.rubenssons.se
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Själanders Åkeri AB
André Själander driver som "ärde generation Själanders 

åkeri AB i Näsåker. Åkeriet grundades av Andrés farfars far 
1922, verksamheten bestod vid den tidpunkten av bussar i 

linjetrafik och utvecklades efter hand med lastbilar och 
anläggningsmaskiner. Sedan 1977 kör åkeriet i huvudsak 
rundvirke åt skogsbolaget SCA och omsätter idag cirka 41,5 

miljoner. Verksamheten består av 35 anställda och cirka 20 
enheter som främst består av timmerbilar men också 

separatlastare, grotbil, lastväxare och en väghyvel.

BILAGA 9


