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Styrelsearbete och långsiktig planering har vid upprepade och oberoende tillfällen visat sig 

leda till en bättre ekonomisk utveckling hos företag. Särskilt i de företag som verkar inom en 

högre grad av föränderliga miljöer. Hur kan det då komma sig att byggnads- och 

anläggningsföretag generellt varit dåliga på denna typ av strategiska arbete, när deras 

åtaganden och exponeringsrisk, får bedömas som mycket stor för den här typen av företag?  

Byggnads- och anläggningsföretag kännetecknas generellt av en decentraliserad organisation, 

där de flesta beslut fattas direkt ute på fältet. Ett återkommande problem som denna 

företagskategori brottas med är att föra med sig de erfarenheter de erhållit vid tidigare projekt 

till nästkommande. Samtidigt som inget projekt exakt det andra likt. Med följande 

bakgrundsfakta känns det motiverat att ställa sig frågan om verkligen långsiktighet och 

professionalism inom styrelserummet har någon större betydelse för den här sortens företag. 

På förekommen anledning har vi därför genom en kvantitativ undersökning och en deduktiv 

forskningsansats utgått från tidigare teorier inom dessa aktuella områden. Vi har genom 

tvåhundrafemtio utskickade enkäter erhållig exakt etthundra relevanta observationer, vilka vi 

senare matchat med respektive bolags ekonomiska nyckeltal samt utveckling av dessa 

nyckeltal.  

Tidigare studier har visat att företag som haft en mera framsynt långsiktig planering samtidigt 

som de ”stannade upp” och analyserade dess omgivning klarade av förändringar betydligt 

bättre än de företag som inte bedrev något sådant strategiskt arbete. Liknande undersökningar 

har mätt företagens långsiktiga planering utifrån delfaktorer som syftar till att fokusera mera 

långsiktigt. Ett bra exempel på sådana delfaktorer är de välkända SWOT-, PESTEL och GAP-

analyserna som används för att både analysera företagens interna respektive externa 

möjligheter och hot för deras framtida verkande. Tidigare studier om styrelsens roll har visat 

att detta organ kan inta olika roller. Så som en kontrollerande-, servande- alternativ en 

passivroll. Då styrelsen intar den kontrollerande rollen syftar denna främst till att kontrollera 

att aktieägarnas intressen tillvaratas. Om styrelsens roll istället är servande, syftar denna 

främst till att stötta personer med ledande befattningar och därigenom påverka företaget i rätt 

riktning. En passivroll däremot syftar endast till att uppnå de lagstadgade kraven om en 

aktiebolagsstyrelse. Denna teoretiska bas kommer att vara till hjälp då vi kommer att 

analysera utfallet av vår studie.  

Huvudsyftet med denna uppsats är att genom de förklaringsvariabler som vi utifrån de teorier 

vi tillgodogjort oss söka svar på förklarande faktorer till byggnads- och anläggningsföretagens 

avkastning på totalt kapital och vinst- respektive omsättningsutveckling. Genom statistiska 

analysmodeller har vi funnit ett starkt samband mellan de företag som har en mindre seriös 

långsiktig planering och lägre avkastning på totalt kapital än urvalsgruppens genomsnitt. 

Samtidigt har undersökningen visat att företag med ett medel professionellt styrelsearbete haft 

en bättre vinstmarginalsutveckling än urvalssnittet. Vi har också funnit starka samband mellan 

ett mindre professionellt styrelsearbete och en avkastning på totalt kapital som understiger 

urvalsgenomsnittet.  
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Arbetets inledande kapitel avser att snabbt och effektivt presentera den genomförda studien, 

samt väcka ett intresse för den kommande läsningen. Att beskriva problematiken vi ställs inför 

hoppas vi kommer att leda till en bättre förförståelse med avseende på vår problemställning. 

Här tydliggörs de avgränsningar och begränsningar vi gjort för denna studie. 

!"!#789:;<=>#
Denna studie riktare sig i huvudsak mot styrelsearbete och långsiktig planering hos byggnads- 

och anläggningsföretag, det vill säga alla branscher inom SNI-kod F. Ämnet kan komma att 

bli högst intressant, särskilt med den rådande finanskris som nu blivit ett faktum. På 

förekommen anledning kan den långsiktiga planering och styrelsearbetet spela stor roll för hur 

vår urvalsgrupp klarar sig genom krisen. Under 90-talskrisen gick mer an hälften av alla 

svenska byggnadsföretag i konkurs1. Historiskt sett har anläggningsföretag klarat sig generellt 

bättre än byggnadsföretag under bistrare tider2.  

Under vår studietid har vi på olika sätt berört detta ämne samt dess förgreningar. Erik läser 

parallellt med civilekonomutbildningen också till byggnadsingenjör vid Umeå Universitet. 

Båda författarna har under sommarmånaderna på ett eller annat sätt arbetat på eller med bygg- 

respektive anläggningsföretag. Anna är uppvuxen med ett åkeri- och anläggningsföretag och 

Erik med ett byggföretag. På förekommen anledning blev ämnesvalet både enkelt, naturligt 

och intressant.  

Vidare är vi båda helt eniga om att en långsiktighet är grunden för ett lönsamt och välmående 

företag oavsett bransch. Dock är vi inte helt eniga och medvetna om hur dessa riktlinjer skall 

dras upp och sedermera operationaliseras och kontrolleras. Att branschen som sådan i väldigt 

stor utsträckning är projektbaserad samtidigt som det karaktäriseras av ”snabba ryck” med 

stora åtaganden gör det bara ännu mer intressant att undersöka denna med avseende på dess 

långsiktiga planering, styrelsearbete och finansiella utveckling i form av ekonomiska 

nyckeltal.  

!"?#+=@AB@#<C#;=88=9D=>>=@#EC>>#8BE:#
Att vara långsiktig i en bransch där man på ”fredagseftermiddagen inte vet vad man skall göra 

på måndagsmorgonen” – går det? Och i så fall lönar det sig att planera, sett ur ett ekonomiskt 

perspektiv?  

Som vi tidigare nämnt gick över hälften av alla byggnadsföretag i konkurs under 90-

talskrisen3, vilket i och för sig inte bara berodde på den sviktande efterfrågan utan också på 

den omtalade 500-procents ränta som då var ett faktum. Hade flera av de företag som då gick 

                                                 

1 ”Helt stopp för bostäder”, http://www.e24.se/branscher/fastighetbygg/artikel_892445.e24, 2008-11-26 
2 ”Infrastruktur – en vinnarbransch”, Byggindustrins hemsida, 
http://byggindustrin.webdoc.nu/konjunktur/infrastruktur---en-vinnarnisch__5727 
3 ”Helt stopp för bostäder”, http://www.e24.se/branscher/fastighetbygg/artikel_892445.e24, 2008-11-26 
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i konkurs kunnat överleva om de haft en bättre långsiktighet och långsiktig planering? Den 

frågan lär vi inte få svar på, i alla fall inte i denna undersökning. Vad vi istället vill undersöka 

är om det finns någon koppling mellan långsiktigplanering, styrelsearbete och en bättre 

finansiell utveckling. Givetvis kommer vi att ta hänsyn till andra faktorer i syfte att skapa en 

så rättvis och realistisk undersökning som nöjligt. Där vår utgångspunkt är att företag 

konstruerar och säkerställer sin långsiktiga planering i styrelsen. Varpå detta huvudsakligen 

skulle resultera i en högre lönsamhet och högre tillväxt.  

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

”Resulterar långsiktigplanering och ett seriöst styrelsearbete i starkare finansiellutveckling, 

så som högre vinstmarginal avkastning på totaltkapital och tillväxt?, och finns det andra 

variabler som skulle kunna hjälpa till att förklara utvecklingen hos vår urvalsgrupp?” 

!"1$23,4*$

Vårt syfte med denna studie är att utifrån tidigare forskning om såväl långsiktig planering, 

styrelsearbete och affärsrisk undersöka huruvida detta påverkar företagens vinstutveckling, 

tillväxt och avkastning på totalt kapital.  

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

Då både styrelsearbete och långsiktigplanering är två omfattande områden samt på flera sätt 

kan kopplas till både varandra och till vår valda urvalsgrupp har vi valt att avgränsa denna 

studie till långsiktig planering och styrelsearbete med syfte att generera en långsiktig vinst-, 

omsättningsökning och hög avkastning på totalt kapital.  

Vidare har vi valt att avgränsa studien till byggnads- och anläggningsföretag inom Sverige 

som klassificeras kategori F enligt SNI-kodsystemet. Vi kommer också att avgränsa 

undersökningen till aktiebolag med en omsättning mellan 50 och 200 miljoner SEK. Således 

ingår samtliga aktiebolag som tillhör kategori F och uppfyller våra krav på omsättning. 

Anledningen till att vi använt omsättning som ett kriterium var att under föregående C-

uppsats undersökte vi företag med en omsättning upp till 50 miljoner SEK. Vi fann då att 

väldigt få av dessa hade ett fungerande styrelsearbete och långsiktig planering. På 

förekommen anledning tror vi att behovet av långsiktighet och en tydligare uttalad struktur 

blir både större och mera sannolikt i företag med en högre omsättning.  

!";$<*0&8/9/./0:&$

Som vi tidigare nämnt kommer studien att begränsas till Sverige och svenska byggföretag. 
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!"#$%&'()*+,+'$

Före att ni som läsare skall få en bättre överblick på denna undersökning har vi delat in denna 

i fyra delar. 

%-.$/$0$/+.-*+,+'$

I arbetets inledande delar ger vi läsaren en presentation av studien samtidigt som 

problemformulering och syfte presenteras.  

%-.$//$0$%-1$1-()-1,23&$&)4-1-1$

Vidare i arbetets teoretiska delar klargör vi vårt syn- och tillvägagångssätt gällande tidigare 

teorier, och slutligen självklart de teorier som ligger tillgrund i denna studie.  

%-.$///$0$%-1$5)&31,23&$(67$21&1,21,23&$&)4-1-1$

I det praktiska arbetet har vi reflekterat över vårt förhållningssätt till den empiriskt insamlade 

datamaterial. Datainsamlingen har skett på två fronter, dels genom insamling från databasen 

Affärsdata men också genom direkt ställda frågor i form av utsända enkäter vilket gett studien 

en ökad bredd och förhoppningsvis en djupare och mer aktuell bas. 

%-.$/8$0$9:1-)&)4-1-1$

Vidare i efterarbetet har vi först och främst redogjort för det empiriskt insamlade materialet. 

För att senare analysera och finna kopplingar med den teoretiska referensramen. Här redogör 

vi också för våra slutsatser och de sanningskriterier som är gällande för denna undersökning. 

Vi reflekterar också över hur väl dessa stämt in samt vad som skulle kunna förbättrats, men 

även vad som skulle kunna utgöra en bas för kommande forskning, för att ytterligare fördjupa 

kunskaperna inom detta högst aktuella och intressanta forskningsområde.  
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/#012345617#5#89:;2:<757<#:=#2139125>62#?1>@A2>A7419@:<#
Den teoretiska metoden syftar till att framföra de utgångspunkter studiens teoretiska aspekter 

har. Vilka bedömningar och urval som har legat tillgrund för de flertal teorier och 

ställningstaganden som har framförts inom vederbörande området. Avsikten är att ge läsaren 

en möjlighet att kritiskt insyna vad som kan ha kommit till att påverkat resultatet i studien. 

!"B#-7@14757<#

I vårt arbete med att tydliggöra vår arbetsgång och vad som legat till grund för de teorier vi 

anser vara passande för studien har vi i detta kapital, med arbetets gång, försökt stapla upp 

olika avväganden och urval, för att sedan samla ihop stödorden och forma kapitet till en 

sammanhängande redogörelse för den teoretiska metoden vi har använt. 

I de inledande delarna framförs den förförståelse som för vissa förefaller avgörande när 

läsarens subjektiva bedömning av studien skall avgöra dess aktualitet, validitet och reabilitet. 

Därefter kommer vi att försöka placera oss själva in i ett fack vad gäller den kunskapssyn och 

dess perspektiv som kommit till att påverka studien. Etablerade och erfarna forskare kan 

komma att tycka att den uttalade klassificeringen av till exempel författarnas kunskapssyn 

förefaller en aning trångsynt. Vi har dock fått uppfattningen att flertalet studenter välkomnar 

en tydlig indelning av de metodiska delarna. Vårt mål är därför att på ett tydligt sätt visa på de 

professioner vi anser befinna oss i. Avslutningsvis har vi försökt inta en objektiv 

överblickande ställning i en granskning av studiens sekundärdata med dess uppställda 

kriterier. 

!"!#C14:;D2197:>#6A7>6:E>3;9F41##

/G139125>6:#3HI#E9:625>6:#6A7>6:E19#>3;#6:7#EF=196:#>2A4517#

Tidigare erfarenheter och sociala bakgrunder kan som tidigare nämnts påverka studiens 

resultat. I försök att klargöra vilka för-föreställningar vi som forskare bär har vi valt att 

använda oss av Holme & Solvangs tredelade indelning. Avsnittet kommer därför att delas in i 

en allmän förförståelse vilken efterföljs av den sociala samt den teoretiska förförståelsen.
4
 

Den allmänna förförståelsen har enligt personlig mening ofta ett stort ursprung från mediala 

intressen. I den lågkonjunktur/finanskris vi nu befinner oss har medierna givit ekonomiska 

förehavanden ett större upptagningsfält, och från gemene man riktas ett allt större intresse mot 

den finansiella världen. Som flitiga läsare av finansiell litteratur och branschutgivningar så 

som Dagens industri, Entreprenören, Bygg Industrin med flera har vi självfallet påverkats till 

viss del men vi vill att studien skall vara så objektiv som möjligt och kommer göra tydliga 

överväganden för varje uttalande som kan ha framförs av ovanstående tidsskrifters skribenter. 

                                                 
4
 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, 24, är uppväxt med ett mindre familjeföretag inom åkeri och entreprenadbranschen, 

etablerat i ett mindre samhälle, Österforse, utanför Sollefteå. De praktiska erfarenheterna 

kommer främst från uppväxten i familjeföretaget och KPMG koncernens kontor i Västerås. 

Utanför civilekonomprogrammets inriktning har hon vidare erhållit kunskap från olika 

juridiska kurser som hon är intresserad av så som beskattningsrätt, handelsrätt, krediträtt och 

avtalsrätt. 

Erik, 25, kommer ursprungligen från Västerås där han är uppväxt med en större 

serviceinriktad koncern. Efter att ha flyttat till Umeå för att läsa Civilekonomprogrammet och 

till Byggnadsingenjör har han också erhållit praktisk kunskap både inom byggnation och 

arbetsledning. 

Studiens inriktning mot byggnads- och anläggningsbranschen (SNI-kod F) förefaller 

därutöver ganska naturligt. Det är en spännande och aktiv bransch med snabba vändningar 

och stora satsningar. 

De teoretiska grunderna och förkunskaper vi besitter kommer främst från kurser i 

företagsekonomi, vidare på de högre akademiska kurserna har båda författarna inriktat sig på 

redovisning och management. Stor vikt och tidsåtgång under denna studie har också lagts vid 

den statistiska framställningen, de teoretiska kunskaperna kommer från Statisktik A1 vilken 

har varit till stor nytta vid utformningen av både enkäten samt den empiriska framställningen.  

Under vår kandidatuppsats inriktade vi oss också på ekonomisk planering men på ett betydligt 

kortare tidshorisont. Vi undersökte ekonomistyrningen inom åkeri- och entreprenadsektorn. 

Ekonomi styrningen innebar en planering om högst ett år. Denna magisteruppsats kan därför 

ses som en slags fortsättning där vi undersöker ekonomisk planering på längre sikt. 

I forskningsämnet styrelsearbete och långsiktig ekonomisk planering har vi som författare 

därmedelst en relativt jämn nivå, både vad gäller den teoretiska grunden samt den mer 

praktiska förförståelsen. 

Vi antar vidare att de personer som har ett intresse i studien har en motsvarande utbildning, 

antingen är den hämtad från det praktiska arbetslivet eller från universitetsstudier, anser vi att 

vi inte med fördel föväntas redogöra för den mer grundläggande terminologin som återfinns i 

texten. 
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$5$641(1$37$8&29)2:21;()$2<$14$/01*/23$

De kvantitativa fundamentalisterna är ytterst sällsynta inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen
5
, numera ser vi alltmer av den kvalitativa forskningen som vanligen i sin 

induktion syftar till att härleda och presentera en ny teori. Valet av den metod vi använder 

skall härledas av själva forskningsproblemet och teori och inte av metoden själv. Vad som 

åsyftas är att vi är bemästrade både inom den kvantitativa likt den kvalitativa forskningen, 

valet av metod grundar sig inte i att vi finner oss mer bevandrade i den ena eller andra 

vetenskapliga metoden. För att undersöka styrelsearbete och den långsiktiga ekonomiska 

planeringen kan lika väl den kvalitativa forskningsansatsen lämpa sig. Dock kommer vissa 

svårigheter att uppstå då vi har som avsikt att spegla styrelsearbetet mot en historik av 

ekonomiska nyckeltal som sträcker sig fyra år tillbaka i tiden. Med det i åtanke anser vi att 

den kvantitativa metoden är den mest lämpliga för att komma till rätta med vårt syfte och den 

relativt indexbundna problemformuleringen. 

Med den kvantitativa forskningen förknippas en objektiv syn på kunskap, det positivistiska 

framträdandet i forskningen visar sig främst hur vi genom att först konsultera olika etablerade 

och empiriskt beprövade teorier därefter i en kontextbunden frågeställning konstruerar en 

objektiv enkätstudie som analyseras efter resultatets signifikans och inte genom olika 

subjektiva tolkningar.
6
 

!"=$>(&*3(/)?<$

Efter att under universitetsstudierna har kommit till att läsa ett flertal avhandlingar och 

uppsatser har vi kommit till insikt att det personliga målet och den subjektiva bedömningen av 

data har kommit att spela en stor roll i fråga om skribentens förmåga att inge en förtrolig ton. 

Men denna bakgrund menar bland andra Backman att det är viktigt för oss som forskare att 

identifiera ett perspektiv som är det mest lämpliga i sammanhanget
7
 Vi har valt ett perspektiv 

där vi står som utomstående betraktare, där vi i likhet med en investerares perspektiv med 

målet att investera i en verksamhet med långsiktigt god lönsamhet objektivt syna företagen. 

Detta förhållningssätt kallas ibland för det traditionella perspektivet
8
. Vad som ytterligare 

talar för att vi kan inta och behålla den objektiva bilden är att samtliga bolag befinner sig 

inom samma bransch, bygg- och anläggning, vilket medför att vi har samma preferenser och 

minskar risken för att föredra eller vara mer intresserad en eller annan bransch. 

Det utomstående och objektiva investeringsperspektivet har främst visat sig i den kommande 

teoretiska referensramen, föregående protokoll –teoretiskt beslutsunderlag, men också i 

analysen och slutsatserna där vi fokuserar på frågeställningar rörande styrelsearbete och 

                                                 
5
 Djurfeldt, G., Larsson, R., Stjärnhagen, O. (2003). Statistisk verktygslåda –samhällsvetenskaplig orsaksanalys 

med kvantitativa metoder, Studentlitteratur; Lund 2007 s17ff 
6
 Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber; Malmö 2005 s27 

7
 Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur; Lund 2008 s53 

8
 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991). Forskningsmetodik, Studentlitteratur; Lund 1995 s332 
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långsiktig planering och om ett mer seriöst arbete i samband med dessa kan resultera i en 

ökad lönsamhet. 

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

Självfallet kommer vi inte med denna studie kunna komma att säga att ”alla företag som har 

ett professionellt styrelsearbete har en god lönsamhet”. Studien kommer istället att te sig likt 

en riskabel prognos, vi kan alltså inte generalisera alla företag, däremot kommer vi 

förhoppningsvis med stor sannolikhet kunna påvisa vissa ställningstaganden.
9
 

Deduktiv teori är kanske den vanligaste uppfattningen hur läsaren förväntar sig förhållandet 

mellan teori och empiri. Det är också det angreppssätt som förknippas med vår positivistiska 

framtoning
10

. Utifrån teoretiska överväganden som vi har gjort i det kommande kapitlet, 

härleds och deduceras därefter flera hypoteser som sedan skall prövas på empirisk data, vilket 

vi återkommer till i den praktiska metoden. Samhällsforskaren får ofta positiv kritik i arbetet 

att både deducera en hypotes och sedan översätta den till operationella termer
11

. Vårt mål är 

att likt den samhällsvetenskaplige forskaren erhålla samma målsättning och presentera en 

ambitiös och väl teoretisk förankrad studie. 

Av personlig mening tror vi att en deduktiv förhållning mellan teori och empiri är mer 

passande när forskaren har en begränsad förkunskap eftersom forskaren då först sätter sig in i 

redan teoretisk förankrade forskning för att sedan utforma sin studie. För att jämföra det 

motsatta induktiva angreppssättet skulle vi utan nästan några förväntningar ha intervjuat en 

begränsad mängd informationsenheter och samlat in ett mycket brett datamaterial för att 

sedan analysera det breda perspektiv av data som framkommit
12

. Därav föreföll den deduktiva 

teorin lämpligas för oss i det här fallet. 

!".$/01$02$-)3(4)($

För att uppnå en så hög aktualitet som möjligt har vi till stor del använt oss av artiklar och 

aktuell forskning. Den mer metodiska teorin kommer dock främst från etablerad och 

undervisande litteratur som till största delen har återfunnits i Universitetsbibliotekets databas. 

!"."5$6&+0714&'$02$70-)(401$89($)&$-)3()-4+:$89(0&:(0;$+-<;4)$

I arbetet med att samla in så mycket teoretisk material som möjligt har vi bland annat använt 

oss av ALBUM som är den sökmotor där vi återfunnit litteratur, främst från Umeå 

universitetsbibliotek. Vidare för att finna artiklar och aktuell forskning inom ämne har vi 

främst använt oss av databaserna Emerald och Business Source Premier, där har vissa 

specifika sökord varit användbara: 

! Strategic planning AND Construction 

! Board of direction AND Construction 

                                                 
9 Djurfeldt,G., Larsson, R., Stjärnhagen, O. (2003). Statistisk verktygslåda –samhällsvetenskaplig orsaksanalys 

med kvantitativa metoder, Studentlitteratur; Lund 2007 s34 
10 Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber; Malmö 2005 s40 
11

 Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber; Malmö 2005 s23 
12

 Jacobsen, D.I (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen, Studentlitteratur; Lund 2002 s35 
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! Board composition 

! Board of direction AND Strategic planning 

! Businessrisk and strategicrisk AND Construction 

! Financial ratio 

! DuPont 

Även den väl ansedda tidsskriften Strategic Management Journal har varit mycket värdefull 

när vi bevandrat oss inom den forskning som bedrivs inom ämnet för närvarande. 

!"#$%&'(')$*+($,-)./01&02(2$

Thurén redogör för kanske de vanligaste metodprinciperna och kriterierna för att bedöma 

sekundärkällorna, för att tydliggöra avsnittet kommer vi att anamma Thuréns strukturella 

framförande när vi redogör för de kritiska aspekterna enligt rubrikerna; äkthet, tidssambandet, 

oberoende och slutligen tendensfrihet.13 

Äktheten i teorin åsyftar att presentationen inte skall vara förfalskat eller på något sätt riktat. 

Den teoretiska referensramen tillika kapitlet föregående protokoll grundar sig i etablerad 

litteratur och endast vetenskapliga artiklar. Samtliga sökningar uppfyller kriteriet ”peer 

reviewed” vilket bör styrka sanningsinnehållet. I den inledande teorisökningen läste vi en del 

uppsatser inom ämnet, dessa kan inte säkerställa någon vetenskaplig förankring till den grad 

som avses. I de fall vi hitta användbar fakta fungerade uppsatsen likt en bas för användbar 

litteratur. Vi använde därmed uppsatserna litteraturlista för att hitta relevanta och 

vetenskapliga artiklar som uppfyllde ”peer reviewed” kriteriet. 

Studiens minst viktiga sanningskriterie är tidssambandet, vi skall ärligt säga att vi inte tagit 

särskilt stor hänsyn till detta. Förvisso anser vi att nyare teorier och forskningsresultat troligen 

är av högre sanningshalt än mer ålderdomliga ideologier. Vi tror dock att i valet av teorier 

skall utsorteringen inte endast ha sin grund i dateringens tecken, vi har därför försökt att 

tillämpa gammalt och hederligt ”bondförnuft”. I det flertalet presenterade teorier inom ämnet 

har vi helt enkelt försökt att utröna vad som kan förefalla mest lämpligt och att i läsandes 

stund ha teorins aktuella konjunktursläge i åtanke. 

Med kriteriet oberoende menas att forskaren bör eftersträva att studien skall baseras på så 

många förstahandskällor som möjligt. Vi har tagit stor hänsyn till kriterier och oss veterligen 

har vi inte baserat några ställningstaganden på andra- eller tredjehandskällor. Det är dock 

svårt att avgöra men vi kan säkerställa att ett centralt syfte har hela tiden varit att återfinna 

förstahandskällorna. 

Tendensfriheten, kriteriet åsyftar studiens grad av självständighet, att den inte är politiskt eller 

på något annat sätt riktad för att uppnå ett visst intresse. Vi kan säkerställa att vi endast har ett 

objektivt och beskrivande syfte med studien. Dock skall tilläggas att vi som forskare 

personligen kan ha påverkats av diverse mediala framträdanden i ämnet men att den teoretiska 

grunden helt och tillfullo är av vetenskaplig grund. 

                                                 
13 Thurén, T. (2005) Källkritik, Studentlitteratur; Stockholm 2005 s12-14 
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1#.234256785#927:;57;<=24:>?#
Detta kapitel inleds med en kort presentation om styrelsens syfte och funktion. För att senare 

övergå i mer fördjupad teori kring långsiktig planering, styrelsearbete, riskhantering och 

ekonomiska nyckeltal, vilka på ett mera jämförbart och standardiserat sätt kan beskriva ett 

företags utveckling. Den teoretiska referensramen kommer sedermera ligga till grund för dels 

våra hypoteser, men också för återkopplingen vi avser att göra i uppsatsens analytiska del. 

!"@#A5B42:72#7BC52D#7>EE><7F55<6<?#3GH#C;<8563<#
Det skall i samtliga svenska aktiebolag finnas en styrelse14. Styrelsens uppgift är att verka för 

bolaget och säkerställa dess angelägenheter15. Styrelsen kan delegera uppgifter inom organet 

men också utanför styrelsegruppen. Dock kan organet inte under några omständigheter avsäga 

sig ansvaret för bolagets organisation och förvaltning16. Således medföljer ett stort ansvar i 

och med att vara förtroendevald medlem. 

Företagets styrelse består av en eller flera ledamöter. Har styrelsen mindre än tre ledamöter 

skall det finnas minst en suppleant med i styrelsen. Givetvis skall det finnas en 

styrelseordförande om styrelsen har mer än en ledamot, vilken leder styrelsearbete.17 

En av styrelsens huvuduppgifter är att utse den verkställande direktören, VD, vars uppgift är 

att sköta bolagets löpande förvaltning i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som 

styrelsen beslutar.18  

En styrelseledamot kan när som helst avgå ur styrelsen vilket kan vara ett sätt att markera sin 

oenighet med de övriga medlemmarna. Men det kan också vara en konsekvens av att den 

enskilda ledamoten anser att risken med att sitta kvar i styrelsen är allt för hög, särskilt med 

tanke på det personliga betalningsansvar som kan utkrävas i de fall styrelsen misskött sitt 

ansvar jämt emot bolaget och dess intressenter.19 Enligt Schaffer är styrelsens funktion som 

viktigast precis innan det gått så långt som beskrivet ovan, nämligen när företaget producerar 

suboptimalt. Det är då extra viktigt att ledamöterna bidrar med sin kompetens för att tillvara ta 

aktieägarnas intressen20. 

Styrelsens sammansättning skall vara så beskaffad att den består av flera ledamöter, där varje 

individ bidrar och agerar expert inom sitt specifika kunskapsområde. Översatt till våra 

respondenters situation skulle detta exempelvis kunna vara att om ett byggföretag som 

tidigare verkat inom traditionellt byggande nu också vill inta marknaden för ”industriellt 

                                                 

14 ABL kap 8 §1 
15 Svensk Kod för Bolagsstyrning, s. 12 
16 Svensk kod för Bolagsstyrnings, s. 12 
17 ABL kap 8 § 17 
18 ABL kap 8 § 29 
19 ABL kap 8 § 14 
20 Schaffer, B.S., ”Board assessments of managerial performance – An analysis of attribution processes”, 
Journal of Managerial Psychology, november 2001, s. 95-96 
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byggande”. Det kan i sådana fall vara lämpligt att ha en styrelsemedlem med tidigare 

erfarenheter från just industriellt byggande
21

. Givetvis gäller detta inte bara enbart industriellt 

byggande utan alla typer av olika områden som företaget i fråga kommer i kontakt med, allt 

från finansiering och management till produktionsmetoder. Markarian och Parbonetti menar 

på att styrelsemedlemmar fyller en viss funktion för företaget beroende på deras kompetens 

inom sina respektive expertområden. En annan faktor som har stor betydelse för hur styrelsen 

arbetar och vilka krav som ställs på ledamöterna är företagets interna respektive externa 

komplexitet enligt dessa forskare. Med intern komplexitet avses sådana saker som berör 

företaget internt, till exempel produktionsmetoder, human relations, materielval etcetera. Den 

externa komplexiteten däremot, avser sådana faktorer som berör företaget externt, till 

exempel kundkontakter, försäljningsstrategier och leverantörsnätverk. Forskarna Markarian 

och Parbonetti visar på ett empiriskt samband mellan styrelsens sammansättning och 

företagets komplexitet
22

.  

Styrelse Akademin, vilka är en organisation som verkar för ett mer professionellt 

styrelsearbete i små och medelstora företag menar att ordförandens roll för resultatet av 

styrelsearbetet spelar en högst central roll. Styrelse Akademin anser att en styrelseordförande 

skall vara auktoritär samtidigt som han eller hon leder gruppen så att varje ledamots 

kompetenser och kunskaper uppmärksammas och blir till nytta i dess arbete.
23

 Vidare anser 

också Peter Rydell vice VD och chef för föreningssparbanken att alla familjeföretag bör ha 

externa styrelseledamöter, vilket enligt Rydell leder till breddad kompetens och ökad 

kreditvärdighet. Rydell anser också att ordförandeposten bör vara bemannad av en externt 

tillsatt person.
24

 

I jakten på den rätta styrelsen och den mest effektiva sammansättningen finns flera 

forskningsrapporter och studier. Forskare har länge försökt att analyser dessa fenomen, varpå 

analyser finns i många olika dimensioner och skepelser. Att se styrelsen ur ett större 

perspektiv och förstå att olika bolag har olika syften med sina respektive styrelser anser vi 

vara ett måste för att förstå styrelsens verkliga roll. Att styrelsen kan spela en ”passiv-roll” i 

ett företag är inte alldeles ovanligt, särskilt då ägaren både driver och sitter med i bolagets 

styrelse. Den passiva rollen syftar endast till att fullgöra de lagstadgade kraven i 

Aktiebolagslagen rörande bolagets styrelse. På förekommen anledning blir kraven på 

styrelsemedlemmarna vitt skilda om styrelsen istället har den ”kontrollerande-rollen” eller 

den ”servande-rollen”. Om styrelsen har den kontrollerande rollen syftar dess uppgift främst 

till att kontrollera och säkra aktieägarnas intressen i företaget, vilket närmast kan förklaras 

utifrån intressentmodellen. Att styrelsen främst fungerar som kontrollerande, förekommer i 

                                                 

21 Industriellt byggande innebär att huvuddelen av byggnadsverket prefabriceras i en fabrik för att sedan 

minimera tiden för slutmontering som sker på avsedd plats. Syftet är givetvis att kunna producera till en billigare 

kostnad samtidigt som man hoppas på att uppnå andra positiva bieffekter, så som minstad risk för 

inbyggandsfukt etcetera.  
22 Markatian, G. & Parbonetti, A., ”Firm Complexity of Director Composition”, Corporate Governance: An 

International Review, Vol. 15, No. 6, November 2007, s. 1224-1239 
23 http://www.expowera.se/mentor/foretaget/styrelsearbete_ordforande.htm 
24 Boborg-Trané, M., ”Familjeföretagen bör ha externa styrelseledamöter”, Professionellt Styrelsearbete, No. 3, 

2006, s. 8 
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betydligt större utsträckning hos stora företag, än företag med en stark och närvarande ägare. I 

mera entreprenöriella contexter intar styrelsen oftast den servande rollen, vilken innebär som 

vi tidigare varit inne på att styrelsemedlemmarna fungerar som experter inom sina respektive 

kompetensområden. Styrelsemedlemmarna sitter då främst på sin kunskapsmässiga basis.
25

 

Denna teori rörande service- och kontroll-rollen bekräftas av Minichilli med flera i en 

empirisk studie som författarna genomfört gällande effektivt styrelsearbete
26

. 
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Vad det gäller styrelsestorleken i privata aktiebolag finns ingen lagstadgad minsta storlek över 

styrelsen, dock skall styrelsen bestå en minst en suppleant om företaget har mindre än tre 

ledamöter, vilket vi nämnt tidigare
27

. För publika aktiebolag är däremot lagstiftningen 

annorlunda, dock kommer vi inte att redogöra för dessa regler då ingen av våra respondenter 

är noterad på börsen. Vidare har forskning visat på ett empiriskt samband mellan lönsamma 

företag och en styrelsestorlek om 8-11 styrelsemedlemmar
28

. I undersökningen som Minichilli 

med flera redovisade visade det sig att styrelsestorleken främst hade en positiv inverkan på 

styrelsens kontrollerande roll
29

. Medans en kritiskt och konstruktiv debatt var viktigare för 

styrelsens serviceinriktade roll
30

. Vad det gäller antal styrelsesammanträden har forskning 

visat att företag med en externt tillsatt VD sammanträder betydligt mer frekvent än ägarledda 

företag
31

. 
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Forskning har genomförts och påvisat att företag med en VD som också har ägarintresse i 

företaget inte behöver samma kontroll av styrelseorganet som en VD utan ägarintresse i 

företaget. Främsta anledningen till detta anses vara det gemensamma mål och intresse med 

organisationens verksamhet som en VD med ägarintresse och en styrelse har, det vill säga att i 

första hand värna om bolagets intresse vilket för ovanstående grupp tillika blir deras 

egenintresse, något som kan förklaras genom den välkända intressentmodellen
32

. Samtidig 

visar andra studier att i de fall utomstående personer, juridiska eller personliga, har 

ägarintresse i ett företag vill de kontrollera sitt innehav främst genom en medverkan i 

                                                 

25 Huse, M., ”Boards of directors in SMEs: a review and research agenda”, Entrepreneurship & Regional 

Development, Vol. 12, No. 4, 2000, s. 271-290 
26 Minichilli, A. & Zattoni, A. & Zona, F., ”Making Boards Effective: An Empirical Examination of Board Task 

Performance”, Brittish Journal of Management, Vol. 20, 2009, s. 69-71 
27 ABL kap 8 § 17 
28 Kyereboah-Coleman, A. & Adjiisi, C & Abor, J, ”Corporate Governance and firm performance: evidence 

from Ghanaian Listed companies”, Corporate Ownership & Control, Vol. 4, No. 2 s.123, vinter 2006-2007 
29 Minichilli, A. & Zattoni, A. & Zona, F., ”Making Boards Effective: An Empirical Examination of Board Task 

Performance”, Brittish Journal of Management, Vol. 20, 2009, s. 69-71 
30 Minichilli, A. & Zattoni, A. & Zona, F., ”Making Boards Effective: An Empirical Examination of Board Task 

Performance”, Brittish Journal of Management, Vol. 20, 2009, s. 69-71 
31 Brunninge, O. & Nordqvist, M., ”Ownership structure, board composition and entrepreneurship – Evidence 

from family firms and venture-capital-backed firms”, International Journal of Entrepreneurial Behavior and 

Research, Vol. 10, No. 1, 2004, s. 85 
32 Walter, B.A., Kroll, M. & Wright, P., ”CEO ownership and effective boards: impacts on firm outcomes”, 

Strategic Organizations, Vol. 6, 2008 
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styrelserummet. Samtidig vill dessa personer ofta att det skall finnas utomstående ledamöter 

med i styrelsen, och helst en utomstående styrelseordförande.
33

  

Således bör familjeföretag som är behov av kapital vara aktsam med riskkapital då de ofta 

medföljer ett anspråk på styrelsemedlemskap vilket på förekommen anledning minskar 

ägarens inflytande i bolaget.
34

 

Fiegener har kommit fram till att ägarledda bolag, det vill säga företag vars VD också är ägare 

av företaget tenderar att följa VD´s linje mer än styrelsens. Detta fenomen kan också förklaras 

genom intressentmodellen om vilka krafter respektive intressent inverkar med på företaget.
35

  

Av samma anledning anser andra att vissa delar av styrelsens syfte minskar i och med att en 

stark ägare driver företaget. Samtidigt kan istället en externt tillsatt styrelse utgöra en ny 

funktion i dessa ägarledda företag, nämligen att fungera stöttepelare och minska fokus kring 

stolthet och maktkamp mellan familjemedlemmar som ofta kan förekomma i denna 

bolagskonstellation.
36
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En kanske förutfattade mening gemene man har är att styrelseledamöter är personer som är så 

extremt intelligenta och att de kan spå in i framtiden, och således är de som ”rattar” det stora 

rodret medans VD och andra chefer inom organisationen endast håller bolaget flytande för 

dagen. Av förekommen stereotypbild känns det naturligt att undersöka sambandet mellan 

styrelsearbete och deras del i den långsiktiga planeringen. 

Tidigare studier över styrelsens involvering i den långsiktiga planeringen har visat att 

styrelsens roll blir allt viktigare i företag som har en mer föränderlig omgivning. Där har 

också styrelsens roll i att säkra den långsiktiga och strategiska planeringen spelat en större 

betydelse.
37

  

På ett något överraskande sätt har Siciliano funnit ett samband mellan styrelsens involvering 

och företagets resultat. Studien visade att om företaget presterade sämre var styrelsens 

involvering högre. Detta förklarar Siciliano främst genom att suboptimala förhållanden ökar 

kravet på styrelsens stöd i syfte att bli mera lönsam.
38

 Relativt sett betyder detta samband att 

ett seriösare och mer frekvent styrelsearbete kan leda till ökade vinster. 

                                                 

33 Fiegener et al., ”The adoption of outside boards by small private US firms”, Entrepreneurship and Regional 
Development”, Vol. 12, No. 4, 2000, s. 306-307 
34 Brunninge, O. & Nordqvist, M., ”Ownership structure, board composition and entrepreneurship – Evidence 

from family firms and venture-capital-backed firms”, International Journal of Entrepreneurial Behavior and 

Research, Vol. 10, No. 1, 2004, s. 85 
35 Fiegener et al., ”The adoption of outside boards by small private US firms”, Entrepreneurship and Regional 
Development”, Vol. 12, No. 4, 2000, s. 291-307 
36 Voordeckers, W. & Van Gils, A. & Van den Heuvel, J., ”Board Composition in Small and Medium-Sized 

Family Firms”, Journal of Small Business Management, Vol. 45 No. 1 s.151-152 
37 Siciliano, J.I., ”Board involvement in strategy and organisational performance”, Journal of General 

Management, Vol. 30, No. 4, Summer 2005, s. 1-2 
38 Siciliano, J.I., ”Board involvement in strategy and organisational performance”, Journal of General 

Management, Vol. 30, No. 4, Summer 2005, s. 8-9 
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Något som också styrks av Ingley och Van der Walts studie där de menar att företagens 

styrelse arbete med dess långsiktiga planering kommer att spela en allt större roll i 

lågkonjunkturer och sämre tider. De framhäver också att styrelsen och den långsiktiga 

planeringen har olika betydelser i olika stora och olika typer av företag.
39
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”Man är glad om man på fredagseftermiddagen veta vad man skall göra på måndagsmorgon” 

är något som platschefer och personer med ledande befattningar inom byggbranschen ofta 

brukar skoja om. I verkligheten kanske planeringen inte är fullt lika kortsiktigt men givetvis 

ligger det lite sanning i uttrycket. En av förklaringarna till detta kan vara att byggnads- och 

anläggningsföretag skiljer sig från traditionella tillverkande företag främst i den bemärkelsen 

att respektive produktionsenhet ”lever sitt egna liv”. Det vill säga att företaget karaktäriseras 

av en mycket decentraliserat struktur. Samtidigt bedrivs företagens arbete i projektform, och 

det ena projektet är oftast inte de andra likt. På grund av ovanstående faktorer är det naturligt 

att en långsiktig planering och en god framförhållning är betydligt svårare att upprätthålla i 

byggnads- och anläggningsföretag än i traditionella tillverkande företag.
40

 Andra menar att 

problemhantering och strategier hanteras på projektnivå, varför hela företaget inte drar nytta 

av denna samordning
41

. 

I en debattartikel av Suzanne Verity i amerikanska Construction Executive Magazine april 

2009 klargjorde Verity sin ståndpunkt om att företag som haft en mer framsynt planering, och 

samtidigt ”stannade upp” och funderade vad som hände i dess omgivning där de verkade stod 

sig betydligt bättre vid förändrade omständigheter. Hennes andra ståndpunkt var att de företag 

och företagare som lagt märke till den svikande konjunkturen och handlat försiktigt även 

under de grönare åren nu stod sig mycket bättre än de som bara ”överlevt” för dagen. Suzanne 

Verity menar alltså att det går att planera långsiktigt även i dessa branscher.
42

  

Denna åsikt delar då Goodier med flera då de anser att byggnadssektor behöver vara mer 

förberedd på sin egen framtid. Vilket företagen generellt varit dåliga på.
43

 

Att operationalisera samt mäta huruvida avancerat och djupgående ett företags 

långsiktigta/stratigiska planering är, har visat sig vara relativt svårt. Dock har forskarna Boyd 

och Reuning-Elliott lyckats göra detta genom att mäta delfaktorer som bidrar till den 

strategiska planeringen och i förlängningen till ett mera lönsamt företag. Delfaktorerna är 

företagets mission, trend analys, långsiktiga mål, årliga mål, kortsiktiga planer och pågående 

                                                 

39 Ingley, C. B. & Van der Walt, N. T., ”The Strategic Board: the changing role of directors in developing and 

maintaining corporate capability”, Corporate Governance: An International Review, Vol. 9, No. 3, July 2001,  

s. 183-184 
40 Verity, S., ”Learning the hard way”, Construction Executive Magazine, No.4, April 2009, s.1-3 
41 Yan Yee, C. & Cheah, C.Y.J., ”Interactions between Business and Financial Strategies of Large Engineering 

and Constrction Firms”, Journal of Management in Engineering, July 2006, s.148 
42 Verity, S., ”Learning the hard way”, Construction Executive Magazine, No.4, April 2009, s.1-3 
43 Goodier, C. & Soetanto, R. & Dainty, A. & Austin, S. & Price, A., ”A competitive future for UK 

construction?”, Construction Information Quaterly, januari 2007, s. 1-2 
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utvärdering. Utifrån dessa har forskarna sedan kunnat mäta hur seriöst företaget verkligen 

använder sin långsiktiga planering.
44

  

I en undersökning över styrelsens involverande i den strategiska planeringen visade det sig att 

forskarna ansåg att bolagsstyrelserna generellt hade mycket kvar att förbättra innan den 

långsiktiga planeringen säkrades. Undersökningen visade att styrelserna fokuserade mer 

kortsiktigt än långsiktig.
45

 

Den statistiska undersökning som genomfördes i England gällande hur stor andel av de 

engelska byggföretagen som hade en långsiktig strategisk planering visade vara hela 85 %.
46

 

Den vanligaste metoden för att planera långsiktigt i syfte att ta tillvara på eventuella 

möjligheter och vidta åtgärder för eventuella hot var att upprätta en SWOT-analys. Gap- och 

PESTEL-metoderna förekom också hos det engelska byggföretagen, men det var dock inte 

lika frekvent använda som den tidigare nämnda SWOT-analysen
47

.  

Yan Yee och Cheah menar att företagets långsiktiga planering syftar till att antingen öka 

omsättningen och ta marknadsandelar eller att öka vinstmarginalen men det kan också vara att 

ändra företagets inriktning men med bakgrund för att uppnå något av de två ovanstående i 

slutändan. Vidare menar forskarna att en långsiktig planering som innefattar riskspridning, 

både i form av affärsrisk och strategiskrisk är vägen för att uppnå detta.
48
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Det är allmänt känt att byggbranschen är en bransch som svänger väldigt mycket, beroende på 

konjunktur. Under 90-talskrisen gick över hälften av alla Sveriges byggföretag i konkurs
49

, 

samt att den andra hälften gjorde rejäla nedskärningar och åtstramningar. Det är dock 

väsentliga skillnader mellan olika typer av byggföretag och dess ”förmåga” att svänga under 

förändrad konjunktur.  

Byggföretag som bygger hyreshus, villor och stugor är generellt de byggföretag som är mest 

konjunkturkänsliga, medens anläggningsföretag historiskt sett varit minst volatila. Detta 

mycket beroende på statens ökning av de offentliga investeringar i lågkonjunkturer, vilket 

staten då hoppas kunna ”boosta” ekonomin och på så vis rädda arbetstillfällen under sämre 

tider
50

. Samtidig har anläggningsföretagen kunnat ägna sig åt till exempel grundläggningar till 

husbyggen och andra anläggningsarbeten under bättre tider, och på så sätt har efterfrågan på 

deras tjänster varit betydligt jämnare än för det byggföretag som sysslar med nybyggnationer 

                                                 

44 Boyed, B.K. & Reuning-Elliott, E., ”A Measurement model of Strategic Planning”, Strategic Management 

Journal, Vol. 19, 1998, s. 181-192 
45 Henke, J.W. Jr., ”Involving the Board of Directors in Strategic Planning”, The Journal of Business Strategy, 

Vol. 7, No. 2, 1986, s. 87-95 
46 Goodier, C. & Soetanto, R. & Dainty, A. & Austin, S. & Price, A., ”A competitive future for UK 

construction?”, Construction Information Quaterly, januari 2007, s. 2-7 
47 Goodier, C. & Soetanto, R. & Dainty, A. & Austin, S. & Price, A., ”A competitive future for UK 

construction?”, Construction Information Quaterly, januari 2007, s. 2 
48 Yan Yee, C. & Cheah, C.Y.J., ”Interactions between Business and Financial Strategies of Large Engineering 

and Constrction Firms”, Journal of Management in Engineering, July 2006, s.153-154 
49 ”Helt stopp för bostäder”, http://www.e24.se/branscher/fastighetbygg/artikel_892445.e24, 2008-11-26 
50 Besér, N., ”Lågkonjunktur inte bara av ondo”, Dagens Nyheter, 2008-06-12 



3. Föregående protokoll – Teoretiskt beslutsunderlag 

25 

av till exempel hus. Men istället brottas anläggningsföretagen med större risker i form av 

investeringar i maskiner och andra anläggningstillgångar.  

Två andra typer av byggföretag är underentreprenörer och byggserviceföretag. 

Underentreprenörerna utför främst arbeten åt totalentreprenören eller generalentreprenören 

beroende på entreprenadform
51

. Dessa underentreprenörer är ofta nischade inom ett 

specifikområde, så som el, rör, ventilation eller styr och regler. Utav totalentreprenörens totala 

byggkostnad består cirka 60-70 % av ersättningar till underentreprenörer och leverantörer. På 

förekommen anledning är underentreprenörerna högst beroende av dess beställare, varför 

dessa också får betraktas som mycket konjunkturkänsliga. Dock kan denna typ av 

specialföretag utföra andra typer av arbeten som även efterfrågas under sämre tider, till 

exempel stambyten, elinstallationer etcetera. Byggservice är en annan typ av nisch där främst 

mindre och ej planerade byggarbeten utförs. Så som till exempel vattenskador, 

renovering/sanering efter brand, mindre hyresgästanpassningar etcetera. Dessa typer av 

arbeten får ses som minst konjunkturkänsliga bortsett från anläggningsarbeten. 

Byggservicearbeten har i sammanhanget också betydligt mindre krav på kapital och 

anläggningstillgångar för att kunna utföra sina åtaganden. Vilket också är en anledning till att 

de stora entreprenadbolagen inte har råd att starta nya projekt under sämre tider då banken 

också blir mera restriktiv med sin utlåning.
52

 
53
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Genom att använda sig av nyckeltal kan man på ett effektivt och något förenklat sätt jämföra 

olika företag och dess finansiella status respektive utveckling. Det finns egentligen oändligt 

många nyckeltal, eftersom kvoter, det vill säga förhållandet mellan olika värden är en vanligt 

förekommande typ. Dessa kombinationer kan således beräknas på oändligt många sätt. Vi 

kommer dock att fokusera på det vanligaste och de mest fundamentala nyckeltalen, så som 

vinstmarginal, omsättning, avkastning på totalt kapital och dess utveckling över tid.  

Redan 1920-talet introducerade Brown Donaldson som arbetade för det franska företaget 

DuPont en egenframställd modell bestående av en rad nyckeltal, vilken senare fick bära 

företagets namn, DuPont. Donaldson introducerade modellen för General Motors, där den 

kom till stor användning och nytta för koncernens framtida utveckling.
54

  

Du Pont-pyramiden är uppdelad i två grenar, där den ena består av resultatorienterade och den 

andra består av kapitalorienterade nyckeltal. Slutligen leder den resultatorienterade 

informationen fram till nyckeltalet vinstmarginal och den kapital orienterade fram till 

kapitalets omsättningshastighet. Genom att sedan multiplicera dessa grenar resulterar 

DuPont-pyramiden i nyckeltalet Räntabilitet på totalt kapital. Modellen som sådan används 

inte enbart till att beräkna räntabilitet på totalt kapital utan snarare är syftet med DuPont-

pyramiden att se dess struktur ur ett större perspektiv vilket också ger analytikern en bättre 

                                                 

51 Birgerson, B., ”Byggprocessen 2007”, Sveriges Byggindustrier 2007, s. 9 
52 Norvell, F., ”Bankerna bromsar investeringar”, Byggindustrin, No. 16, 2009, s. 6 
53 Knudsen, R., ”Byggarna har svårast att få lån”, Byggindustrin, No. 16, 2009, s.7 
54 Dobson, S.M. & Shorrock, J.E.T., ”New Uses for an Old Financial Tool”, Planning Review, May 1980, s. 36-
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överblick. Något som förhoppningsvis leder till ett bra beslutsunderlag för företagets framtida 

operationalisering om vilka nyckeltal och åtgärder som behövs förbättras i dess kamp om att 

nå deras finansiella mål.
55

  

 

Figur 3.1 – Du Pont-pyramiden
56

 

Som vi tidigare nämnt är modellen utmärkt i syfte att skapa sig själv en bild av de 

komponenter som senare kommer att resultera i ROA (Return On Assets) – eller räntabilitet 

på totalt kapital, översatt till svenska. Strategier för att öka vinstmarginalen kan exempelvis 

vara att sälja fler enheter, vilket leder till att de fasta kostnaderna slås ut på en större volym 

och således minskar per enhet. Ett annat scenario skulle vara ett en prisökning också skulle 

leda till ökad vinstmarginal. Att hitta effektivera produktionsmetoder vilket skulle leda till en 

minskad produktionskostnad (rörliga kostnader) resulterar givetvis också i en ökad 

vinstmarginal.  

Att öka företagets omsättningshastighet av kapitalet anses i det alldra flesta fall 

eftersträvansvärt. Detta kan göras genom att minska kredittiderna till kunderna (minskar 

tillgångsposten kundfordringar i balansräkningen), öka kredittiderna till sina leverantörer. Att 

minska mängden lager knutet till produktionen samt att minska mängden 

anläggningstillgångar är något som också leder till en snabbare omsättning av företagets totala 

kapital. Observera att de åtgärder som påverkar resultatdelen i DuPont-pyramiden endast 

verkar i resultaträkningen och att de åtgärder som har inflytande på kapitaldelen endast verkar 

inom balansräkningen.
57

 Kritik har riktats mot att försöka öka kapitaletsomsättningshastighet 

genom att minska företagets anläggningstillgångar. Denna åtgärd skulle kunna slå tillbaka på 

företaget vid sämre tider, då dess stabila bas minskat. 
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Studier inom finansiellt och affärsmässigt lärande har visat att DuPont-pyramiden i realiteten 

får genomslagskraft när entreprenörerna själva sätter in värden och nyckeltal från sin egen 

verksamhet och vidare börjar experimentera med små förändringar i DuPont-pyramiden.
58
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Utifrån detta teoriavsnitt har vi först och främst valt att ta med Schaffers teori om att 

styrelsens roll är som viktigast när företaget producerar suboptimalt. Styrelsen skall då med 

hjälp av sina tidigare kunskaper och expertis hjälpa företaget att ”räta upp skutan på rätt kurs” 

i syfte att nå sina mål.
59

 

Vidare avser vi också att Markatian och Parponettis teori om styrelsens sammansättning 

beroende på företagets interna respektive externa komplexitet kan hjälpa oss att analyser 

utfallet av denna studie.
60

  

Att styrelsens involvering är som störst i företag som har problem, och att det på så sätt kan få 

bolaget att producera mer optimalt och åstadkomma en relativt bättre utveckling än andra 

företag är också en teori som vi kommer att ta med oss till uppsatsens analyserande delar. Då 

vi anser att denna teori borgar för ett aktivt styrelsearbete.
61

  

De teorier avseende långsiktig planering vi kommer att ta med oss från detta teoriavsnitt är 

främst Boyed och Reuning-Elliott´s teori där man genom att mäta olika delfaktorer i 

företagets startegiska arbete kan avgöra huruvida seriöst deras långsiktiga planering sträcker 

sig.
62

  

Vi kommer också att lägga vikt vid Yan Yee och Cheah´s teori där företagens långsiktiga 

planering antingen syftar till att öka omsättningen eller vinstmarginalen. Dessa forskare 

menar också att en del av den långsiktiga planeringen innefattar riskspridning, varför företag 

genom en långsiktig planering och bättre framförhållning skulle kunna minska risken 

respektive öka möjligheterna till ett bättre framtida utfall.
63

  

Givetvis kommer DuPont-modellen att spela en central roll i vårt kommande analys kapitel, 

då främst med avseende på vinstmarginals- respektive omsättningsutveckling samt 

avkastningen på totalt kapital.  
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Utifrån de nyligen redogjorda teorierna vill vi i denna uppsats testa och förhoppningsvis finna 

ett empiriskt samband hos våra hypoteser.  
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Då styrelsens roll är att säkerställa företagets intressen
64

. Likaså syftar företagets långsiktiga 

planering till att antingen öka intäkterna eller vinstmarginalen
65

, vill vi undersöka vad som 

påverkar vinstutvecklingen hos vår utvalda grupp. Vi kommer också att undersöka andra 

variablers inverkan på utvecklingen, då vi misstänker att finns ett samband som våra variabler 

skulle kunna förklara, i syfte att ge en modell med betydligt högre förklaringsgrad.   

H1: ”Vinstutvecklingen har varit högre i de företag som; 

är av typen ”byggföretag som utför sina egna entreprenader” (a) 

har en stark ägarstruktur (b) 

där ägaren har en högre utbildningsnivå (c) 

har ett professionellt styrelsearbete (d) 

har en mera seriös långsiktig planering (e) 

har en högre affärsrisk (f) 
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Vidare vill vi också undersöka sambadet mellan företagens försäljningsökning och 

variablerna i vår modell,  

H2: ”Omsättningsökningen har varit högre i de företag som har  

är av typen ”byggföretag som utför sina egna entreprenader” (a) 

har en stark ägarstruktur (b) 

där ägaren har en högre utbildningsnivå (c) 

har ett professionellt styrelsearbete (d) 

har en mera seriös långsiktig planering (e) 

har en högre affärsrisk (f) 
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Vi vill också se vad som kan vara orsaken till en låg alternativ hög soliditet varför vår tredje 

hypotes lyder: 

H3: ”Avkastningen på totalt kapital är högre i företag med  

är av typen ”byggföretag som utför sina egna entreprenader” (a) 

har en stark ägarstruktur (b) 

där ägaren har en högre utbildningsnivå (c) 

har ett professionellt styrelsearbete (d) 

har en mera seriös långsiktig planering (e) 

har en högre affärsrisk (f) 
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+5&1%.)!.%%!863.%0;,8,!<.).!=.)!8,!;<8);8,/8!3.)0.<89D!B8,,.!

863.%0;,! 099(5%)8).5! *8/! )4%.! 90,C8,5! 863.%0;,G! 90,C8,!

<8,4*,5! )8-)8550;,590,C8,G! 30968,! =C49:8)! ;55! .%%! 12)(%54-.!

:)8/06%0;,5!12)*+-.,D!H0!.,34,/8)!;55!.3!)8-)8550;,5.,.9&5!

12)! .%%! 6(,,.! .,.9&58).! ;7=! 12)69.).! ;<58)3.%0;,8)! 0! /8,!

<8);8,/8! 3.)0.<89,! &D! B8,! *.%%8*.%056.! 099(5%).%0;,8,!
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!

V4)! 30! -8,;*! 8,! %.<8995.**.,5%499,0,-! 0! 5%.%05%06:);-).**8%! $L$$! 1(,,0%! 50-,0106.,%.!

56099,./8)! *899.,! 12)8%.-5-)(::8),.! =.)! 30! -8,;*! &%%8)90-.)8! %.<8998)! ;7=! +56+/90--2).,/8!
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!"#$%!& "'((& #""&)*+('%"&,#"*-.$'/0"& -$!%#/"1((*+2#3&4)*2&1$&56+*+&.75&)*2&1$&1%%#"849&:#2&2#"&
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0)/'&(#3"$"#"$(#'0)"5/)*?!J2'1,026%22,(52'(D!7'01!N##Q!-NO!



!"#$%&'()*'#+,%-./0%*,'.).1#!#20(3/)*'&#4&5#&4#/0.#067)%)*'&#/&(&).*&65).10.#

!
! "#!

$%&'())*&+(,,-! )-.%(,)(/%0(-(! &12)3! 4/5(! %(,/-*6-! 07--%(! 6*+)-8/%9*+/,(%! &14! -*,,67:-(%! 7+! 5(-!

';%(-/9!)&8!%($%()(+-(%/5()!/6!(+!8*+5%(!$%&'())*&+(,,! )-.%(,)(!&14!)&8! *+-(!79+/5(!)*9!3-!
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I detta kapitel kommer vi att presentera studiens empiriska resultat samt de resultat som den 

statistiska hypotesprövningen resulterat i. Inledningsvis kommer vi att presentera beskrivande 

statistik, för att sedan övergå till att presentera de statistiska resultat som 

hypotesprövningarna genererat, både i form av enkel linjär regressionsanalys och multipel 

linjär regressionsanalys.   

!":#$61,-96-,#;21-#9.#-,#<,-.,/096-,#=>/,593,6#

Variabler Respondenternas värden (N = 100) 

Beroende variabler:  

Vinstmarginalutveckling (4 år) Medelvärde: 1,82 % 

Omsättningsutveckling (4 år) Medelvärde: 9,50 % 

Avkastning på Totalt kapital Medelvärde: 14,22 % 

  

Oberoende variabler:  

Typ av byggföretag 58 stycken var byggföretag som främst åtar sig egna entreprenader 

25 stycken var byggföretag som främst agerar underentreprenör 

6 stycken var byggföretag som främst ägnar sig åt byggservice 

11 stycken var byggföretag som oberoende av entreprenadform har stora 

investeringar i bolaget i syfte att kunna utföra sina åtaganden (ex. gräv- och 

schaktföretag) 

Ägarstruktur 42 stycken leddes av en minoritetsägare 

58 stycken leddes av en majoritetsägare 

Utbildningsnivå 13 stycken av byggföretagen leddes av en person med grundskoleutbildning 

66 stycken av byggföretagen leddes av en person med gymnasial utbildning 

21 stycken av bygg företagen leddes av en person med akademisk utbildning 

Styrelsearbete 25 stycken hade ett mindre professionellt styrelsearbete 

46 stycken hade ett medel professionellt styrelsearbete 

29 stycken hade ett mera professionellt styrelsearbete 

Långsiktig planering 12 stycken hade en mindre seriös långsiktig planering 

40 stycken hade en medel seriös långsiktig planering 

48 stycken hade en mera seriös långsiktig planering 

Affärsrisk 31 stycken hade låg affärsrisk 

69 stycken hade en hög affärsrisk 

Tabell 5.1 Övergripande tabell som beskriver respondenternas variabler i undersökningen 

 

!":":#$61,-96-,#;,?0/2.96-,#?5952?520#

Av de företag som medverkat i vår studie har dessa haft en vinstmarginalsutveckling om  

1,82 % i snitt. Omsättningsutvecklingen för våra respondenter har legat betydligt högre, något 

som inte är allt för oväntat då dessa mått inte är jämförbara över tid. Medelvärdet för 

försäljningsökningen resulterade i hela 9,5 %. Avkastningen på företagens totala kapital har 

för våra responderande företag ett medelvärde om 14,22 %.  
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Nästan 6 av 10 av byggföretagen var sådana som främst ägnar sig åt egna entreprenader, det 

vill säga att det agerar total- eller generalentreprenör åt byggherren, vilken låter sig uppföra 

byggnadsverket. En fjärdedel av företagen agerade underentreprenör, och således utförde 

arbeten åt antingen den tidigare nämnda företagskategorin alternativt åt byggherren direkt om 

denne upphandlat byggnationen via en utförande entreprenad. Endast 6 % var företag som 

sysslar med byggservice. Samt 11 % utförde anläggningsarbeten, främst inom gräv- och 

schaktning.  

Ungefär två femtedelar av byggföretagen leddes av en företagsledare med ett 

minoritetsintresse alternativt inget ägarintresse alls. Medans tre femtedelar av våra tillfrågade 

byggföretag leddes av en företagsledare med majoritetsintresse. 

Över tre femtedelar av byggföretagens ledare hade gymnasial utbildning. Cirka en femtedel 

av ledarna hade akademisk utbildning och 13 % av företagsledarna hade 

grundskoleutbildning. 

En fjärdedel av byggföretagen hade ett mindre professionellt styrelsearbete. Nästa hälften 

hade ett medel professionellt styrelsearbete och lite mer än en fjärdedel av respondenterna 

hade ett mera professionellt styrelsearbete.  

Undersöker vi sedan företagens långsiktiga planering finner vi att nästan hälften av dessa 

hade en mera seriös långsiktig planering medans två femtedelar hade en medelseriös 

långsiktig planering och lite mer än en tiondel hade en mindre seriös långsiktig planering.  

Cirka tre tiondelar av de tillfrågade verkade i sådana förhållanden att affärsrisken bedömdes 

av oss som låg och nästa sju tiondelar verkade under sådana omständigheter att vi bedömde 

deras affärsrisk som hög.  
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Variabler Respondenternas värden (N = 100) 

Långsiktig planering:  

Hur sker den långsiktiga 

planeringen? 

16 stycken uppgav att den långsiktiga planeringen sker av företagsledaren själv 

42 stycken uppgav att den arbetar aktivt med deras långsiktiga planering samt att 

den revideras löpande, samtidigt som de återkopplar till företagets historiska 

utfall 

31 stycken uppgav att de samlas ett par gånger per år för att dra upp riktlinjer 

samt återkoppla till det historiska utfallet 

11 stycken uppgav att dess långsiktiga planering sker lite i bakgrunden och lyfts 

främst fram på styrelsemötena, men att den inte prioriteras 

Styrelsearbete:  

Beslutsfattande av viktiga 

beslut 

31 stycken uppgav att det är företagets ägare som fattar besluten 

36 stycken uppgav att VD:n fattar besluten 

37 stycken uppgav att styrelsen fattar besluten  

1 uppgav att ledningsgruppen fattar besluten 

Rekrytering till styrelsen 37 stycken anlitar främst affärsbekanta till styrelsen 

11 stycken anlitar främst släkt och vänner till styrelsen 

2 stycken anlitar en headhunter  

50 stycken anlitar sina styrelsemedlemmar på något annat sätt 

Hur ofta sammanträder 

styrelsen 

4 stycken sammanträder en gång i veckan 

15 stycken sammanträder en gång i månaden 

56 stycken sammanträder en gång i kvartalet 

12 stycken sammanträder en gång i halvåret 

13 stycken sammanträder en gång per år 

Tabell 5.2 Vart och hur sker den långsiktiga planeringen respektive styrelsearbete 
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Variabel: Typ av Byggföretag Vinstmarginal-

utveckling 

Omsättnings-

utveckling 

Avkastning på Totalt 

kapital 

Modell N 
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Ett byggföretag som främst åtar sig egna 

entreprenader 

58 1,9536 0,0325 15,47 0,162 14,4953 <0,000 

Ett byggföretag som främst agerar 

underentreprenör  

25 0,7920 0,6303 -13,81 0,492 0,6895 0,8354 

Ett byggföretag som främst sysslar med 

byggservice  

6 0,4564 0,8770 -14,97 0,677 -12,6887 0,0349 

Ett byggföretag som oberoende av 

entreprenadform har stora investeringar i 

bolaget i syfte att kunna utföra sina 

åtaganden (ex. gräv- och schaktföretag) 

11 -0,8209 0,7166 -14,72 0,594 2,8365 0,5344 

Tabell 5.3 Signifikans Typ av bygg företag, enkel linjär regression 

!"#"3$425$16$72..89-(:1.$

Vad det gäller vinstmarginalsutvecklingen får vi signifikanta värden för ”Byggföretag som 

främst utför sina egna entreprenader”. Variabeln påvisar också ett positivt samband för denna 

typ av företagskategori inom ett 99 %-igt konfidensintervall. Dock kan vi inte utesluta att 

samband kan finnas mellan vinstmarginalutvecklingen med de övriga tre typerna av 

byggföretag. Vidare hittar vi inget signifikant samband mellan omsättningsutvecklingen och 

typen av byggföretag. Vi finner dock två variabler signifikanta för Avkastningen på totalt 

kapital inom ett 99 %-igt respektive 95 %-igt konfidensintervall. Dessa två är Byggföretag 

som främst åtar sig egna entreprenader och Byggföretag som främst sysslar med byggservice. 

Varav den först nämnda är mycket signifikant. För Byggföretag som främst sysslar med 

byggservice är vinstutvecklingen fortfarande positiv, dock betydligt lägre än för Byggföretag 

som främst åtar sig egna entreprenader. 
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Variabel: Ägarstruktur Vinstmarginal-
utveckling 

Omsättnings-
utveckling 

Avkastning på Totalt 
kapital 
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Äger mindre än 50 % 42 2,2480 0,0368 1,437 0,912 12,067 <0,000 

Äger 50 % eller mer 58 -0,2701 0,8465 13,659 0,419 3,647 0,202 

Tabell 5.4 Signifikans Ägarstruktur, enkel linjär regression 
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Ägarstrukturen relaterat till vinstmarginalen tyder på signifikanta värden för minoritetsägda 

bolag inom ett 95 %-igt konfidensintervall. För majoritetsägda företag visar vår undersökning 

tyvärr inte på några signifikanta värden. Inte heller för omsättningsutvecklingen finner vi 

någon variabel signifikant. Dock är avkastningen på totalt kapital signifikant med 

minoritetsledda byggföretag. I detta fall är konfidensintervallet så högt som 99 %. 

 

Variabel: Utbildningsnivå Vinstmarginal-
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Grundskola 13 1,94308 0,308 2,741 0,906 15,917 <0,000 

Gymnasial 66 0,18935 0,927 10,865 0,668 -1,872 0,663 

Akademisk 21 0,09835 0,968 -1,980 0,946 -2,205 0,659 

Tabell 5.5 Signifikans Utbildningsnivå, enkel linjär regression 

!"#"/$0*1234.2.&).256$

För företagets vinstmarginalsutveckling finner vi inget samband med företagsledarens 

utbildningsståndpunkt. Inte heller mellan omsättningsutvecklingen och företagsledarens 

utbildningsnivå. Dock visar vår undersökning ett signifikant samband mellan 

grundskoleutbildning och avkastningen på totalt kapital, inom ett 99 %-igt konfidensintervall.  
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Variabel: Styrelsearbete Vinstmarginal-

utveckling 

Omsättnings-
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Avkastning på 

Totalt kapital 
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Mindre professionellt styrelsearbete 25 0,384 0,7763 0,7656 0,963 11,4916 <0,000 

Medel professionellt styrelsearbete 46 2,802 0,0974 0,6804 0,974 5,3349 0,127 

Mera professionellt styrelsearbete 29 1,433 0,4377 29,0267 0,200 0,9405 0,805 

Tabell 5.6 Signifikans Styrelsearbete, enkel linjär regression 
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Sambandet mellan styrelsearbete och vinstmarginal ger oss ett signifikant värde för medel 

professionellt styrelsearbete, inom ett 90 %-igt konfidensintervall. Med avseende på 

omsättningsutveckling finner vi dessvärre inga signifikanta värden. Vid test av avkastning på 

totalt kapital får vi ett signifikant värde inom ett 99 %-igt konfidensintervall. Vi kan också se 

att byggföretag med ett medel professionellt styrelsearbete precis faller utanför vårt 

förutbestämda konfidensintervall om 90 %. Beta-värdet för byggföretag med en medel seriös 

planering hade i de fall den varit signifikant visat på en ytterligare förbättring av avkastning 

på totalt kapital.  
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Mindre seriös Långsiktig planering 12 -0,2433 0,901 0,89595 0,970 9,163 0,0257 

Medel seriös Långsiktig planering 40 3,0586 0,173 0,02608 0,999 6,303 0,1749 

Mera seriös Långsiktig planering 48 2,3096 0,293 17,89575 0,506 5,279 0,2461 

Tabell 5.7 Signifikans Långsiktig planering, enkel linjär regression 
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Gällande den långsiktiga planeringen och vinstmarginalsutvecklingen finner vi inget 

signifikant samband varför vi inte kan analysera djupare i huruvida ett samband finns eller ej. 

Inte heller för omsättningsutvecklingen kan vi med säkerhet uttala något sambad. Dock visar 

undersökningen på signifikanta värden inom ett 95 %-igt konfidensintervall mellan 

byggföretag med en mindre seriös långsiktig planering och avkastning på totaltkapital  
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Variabel: Affärsrisk Vinstmarginal-
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Låg Affärsrisk 31 2,6806 0,0303 1,431 0,924 12,595 <0,000 

Hög affärsrisk 69 -0,8579 0,5604 11,689 0,516 2,352 0,44 

Tabell 5.8 Signifikans Affärsrisk, enkel linjär regression 
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Affärsriskens påverkan på företagens vinstmarginal ger ett signifikant värde för låg affärsrisk, 

dock inte för hög affärsrisk. Detta signifikanta värde ligger inom ett 95 %-igt 

konfidensintervall. Vidare säger sambandet att en låg risk ökar vinstmarginalen. För 

omsättningsutvecklingen ligger vår modell långt ifrån signifikanta värden. Dock får vi likt 

vinstmarginalsutvecklingen signifikanta värden för sambandet mellan avkastning på totalt 

kapital och en låg affärsrisk, vilka ligger inom ett 99 %-igt konfidensintervall.  
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Modell N R2 Just. R2 Std. Error of the Estimate Sig, 

Vinstmarginalutveckling 100 0,04733 -0,05971 6,967 0,9216 

Tabell 5.9 Förklaringsgrad, justerad förklaringsgrad och Signifikans för vinstmarginalsutvecklingen, multipel 

linjärregression 
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När vi istället undersöker hela modellen för vinstmarginalsutvecklingen finner vi att den 

endast förklarar 4,73 %. Vi får också en negativ justerat förklaringsgrad om 5,971 %. Således 

förkastar vi H1. 

 

Modell N R2 Just. R2 Std. Error of the Estimate Sig. 

Omsättningsutveckling 100 0,0562 -0,04985 84,74 0,8647 

Tabell 5.10 Förklaringsgrad, justerad förklaringsgrad och Signifikans för omsättningsutveckling, multipel 

linjärregression 
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Förklaringsgraden för modell om omsättningsutvecklingen är 5,62 %, med ett negativt 

justerat R
2
 om 4,985. På förekommen anledning förkastar vi även H2. 

 

Modell N R2 Just. R2 Std. Error of the Estimate Sig. 

Avkastning på Totalt Kapital 100 0,1332 0,03578 13,75 0,2085 

Tabell 5.11 Förklaringsgrad, justerad förklaringsgrad och Signifikans för Avkastning på totalt kapital, multipel 

linjärregression 
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Modellen om avkastning på totalt kapital ger oss en förklaringsgrad på 13,32 % och en 

justerad förklaringsgrad om 3,578 %, samt det den högsta signifikansnivån av de tre 

modellerna. Dock är konfidensintervallet precis utanför 80 %. Men trots detta faller värdena 

utanför det ställda kraven, och vi förkastar även H3. 



 51 

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

-#%..#/0/12.345.#.605/078#

Kapitlet syftar till att knyta samman det empiriska resultatet med den teoretiska 

referensramen, och såldes tillgodogöra sig ny kunskap. Det empiriska datamaterialet 

analyseras utifrån huruvida sambandet visat på signifikanta samband eller ej. 
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Låt oss börja med att dra slutsatsen att medelvärdet på de tre beroendevariablerna varit 

positiva. Att avkastning på totalt kapital är positivt är väl inte särskilt överraskande. Lika så 

föll det sig naturliga att anta en positiv omsättningsutveckling ägt rum med tanke på rådande 

högkonjunktur under räkenskapsåren som studien grundar sig på. Vi hade dock inte tagit 

vinstmarginalsutvecklingen för givet. Speciellt inte med de bakomliggande teorier som tyder 

på att det kan vara svårt att bibehålla sin vinstmarginal under en expansionsfas81. 

#
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Vinstmarginalsutveckling 

Variabel 

Beta-värde Konfidensintervall Urvalssnittet Diff. 

Ett byggföretag som främst 

åtar sig egna entreprenader 

1,9536  95 %-igt 1,82 % + 0,1336 % 

Äger mindre än 50 % 2,2480 95 %-igt 1,82 % + 0,428 % 

Medel professionellt 

styrelsearbete 

2,802 90 %-igt 1,82 % + 0,982 % 

Låg Affärsrisk 2,6806 95 %-igt 1,82 % + 0,8606 % 

Tabell 6.1 – Signifikanta variabler för vinstmarginalsutvecklingen jämfört med urvalssnittets utveckling  

 

Byggföretagen som åtar sig egna entreprenader är enligt våra teorier de som först känner av 

eventuella förändringar i konjunkturen, något som inte minst visat sig i dagsläget med den 

rådande finanskrisen. På förekommen anledning är det naturligt att dessa företag blir de som 

först får en vinstmarginal som förändras på grund av rådande makrofaktorer. 

Högkonjunkturen och den ökning av nybyggnation som ägde rum under åren våra 

ekonomiska data är hämtad från styrks av vårt utfall, genom ett signifikant värde på 

utvecklingen av vinstmarginalen hos det byggföretag som åtar sig egna entreprenader. Beta-

värdet för vinstmarginalsutvecklingen var 1,9536 vilket kan jämföras mot urvalssnittets 1,82 

%. Således har vinstmarginalsutvecklingen varit något högre i denna typ av företag.  

                                                 

81 Yan Yee, C. & Cheah, C.Y.J., ”Interactions between Business and Financial Strategies of Large Engineering 

and Constrction Firms”, Journal of Management in Engineering, July 2006, s.153-154 
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Enligt undersökning som genomfördes i England visade det sig att hela 85 % av de enstaka 

byggföretagen arbetade med en långsiktig planering
82

. Något som också Verity anser vara en 

bidragande faktor för att överleva dagens konkurrens och fluktuationer i efterfrågan
83

. Lite 

motsägelsefullt med utgångspunkt från ovanstående teorier menar Goodier med flera att 

byggföretagen varit dålig på denna typ av planering
84

. Utifrån vår mätning hade hela 88 % en 

mera alternativt medel seriös långsiktig planering. Något som vi tolkar som ett högt 

medvetande av den långsiktiga planeringens betydelse hos de tillfrågade företagen. Kanske 

har dessa företag lärt sig något från de lågkonjunkturer vi haft dels under 90-talet men också 

under början av 2000-talet? 

Jämför vi företagens inställning till styrelsearbete kontra de resultat vi tillgodogjort oss om 

den långsiktiga planeringen, kan vi rent statistisk säga att den långsiktiga planeringen inte 

enbart sker i styrelserummet. Något vi också fått indikationer om i det textfält vi gett 

respondenten möjlighet att skriva en egen kommentar. Det finns en tydlig koppling mellan ett 

högre engagemang i minoritetsledda företag och ett större inflytande av externa 

styrelseledamöter. Dock var vår hypotes att företag med en stark ägare haft en bättre 

ekonomisk utveckling, vilket skulle kunna förklaras genom intressentmodellen
85

.  

Vår studie resulterade dock i motsatsen. Det vill säga att byggföretag ledda av en 

minoritetsägare hade en bättre vinstutveckling. Något som skulle förklaras genom att fler 

intressenter har samma egenintresse och avsikt med företaget. En annan möjlig förklaring 

skulle kunna vara att majoritetsägaren insett sina begränsningar och låter en mera lämpad 

företagsledare driva rörelsen. Det sigifikanta beta-värdet för dessa företag var 2,2480 inom ett 

95 %-igt konfidensintervall något som kan jämföras med urvalssnittet om 1,82 %.  

Siciliano har påvisat på ett samband mellan hög styrelse aktivitet och ett sämre ekonomiskt 

utfall. Vilket forskaren främst förklarar genom att styrelsens ansvar ökar när företaget 

producerar suboptimalt, varför det blir allt viktigare med en stöttning under dessa perioder.
86

 

Detta resonemang skulle kunna ge oss en annan förklaring, där de företag som har ett mera 

professionellt styrelsearbete är de som har den tuffaste situationen rent ekonomiskt. Varför 

denna grupp inte visar på den bästa utvecklingen. Utan istället är det kategorin med det mest 

normala styrelsearbetet som ger signifikans i vår undersökning. Gruppens signifikanta beta-

värde ligger ganska precis en hel procentenhet över urvalsgruppens snittet. Varpå vi kan dra 

slutsatsen att ett medelprofessionellt styrelsearbete resulterar i en högre 

vinstmarginalsutveckling, än det övriga snittet. 
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Företag som har en hög affärsrisk skall enligt företagsekonomiska teorier kräva en högre 

ersättning för sina åtaganden på grund av den ökande osäkerheten i åtagandena. Det skulle 

således vara lägligt att tro att företag med en högre affärsrisk tjänar mera procentuellt sett 

under högkonjunkturer medans det blir hårdare ekonomiskt drabbade under lågkonjunkturer. 

Dock visar vår studie på att företag med en lägre risk (beta-värde 2,6806) haft en bättre 

utveckling av vinstmarginalen än snittet (1,82 %). En annan något mera långsökt tolkning 

skulle kunna vara att under bättre tider skiftar företag som tidigare ägnat sig åt lågriskprojekt 

till att åta sig högriskprojekt, varför konkurrensen minskar bland lågriskprojekten. Denna 

något långsökta förklaring skulle kunna ses som en slags konsolidering bland 

lågriskprojekten, då konkurrensen relativt sett minskar samtidigt som det mest nischade 

företagen av denna typ stannar kvar.  

En annan aspekt som styrker vårt samband är att forskarna Yan Yee och Cheah menar att 

riskspridning i både affärsrisk och strategiskrisk är nyckeln till att nå tillväxt i form av 

omsättningsökning alternativt vinstmaximering.87 
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Gällande signifikanta värden för omsättningsutvecklingen fick vi dessvärre inga signifikanta 

värden. Dock kan vi inom ett 80 %-igt konfidensintervall säga att byggföretag som åtar sig 

egna entreprenader ökade rejält i omsättning, då dess Beta-värde ligger på 15,47 jämfört med 

urvalsgruppens 14,22 %. Detta är dock inget vi kan fördjupa oss mer i då dessa inte gav 

signifikanta värden.  

Vidare faller också omsättningsökningen utanför ramen för vårt satta konfidensintervall, 

vilket föranleder att vi inte kan dra några direkta slutsatser från detta resultat. 

!"#"9$%&'(&)&*+(,+$-+.&+/01.$)2.$+-*+5,(&('$:;$,3,+0,$*+:&,+0$

Avkastning på Totalt kapital 

Variabel 

Beta-värde Konfidensintervall Urvalssnittet Diff. 

Ett byggföretag som främst 

åtar sig egna entreprenader 

14,4953 99 %-igt 14,22 % + 0,2753 

Äger mindre än 50 % 12,067 99 %-igt 14,22 % - 2,153 % 

Grundskoleutbildning 15,917 99 %-igt 14,22 % + 1,697 % 

Mindre professionellt 

styrelsearbete 

11,4916 99 %-igt 14,22 % - 2,7284 % 

Mindre seriös Långsiktig 

planering 

9,163 95 %-igt 14,22 % - 5,057 % 

Låg affärsrisk 12,595 99 %-igt 14,22 % - 1,625 % 

Tabell 6.2 – Signifikanta variabler för avkastning på totalt kapital jämfört med urvalssnittet 

 

Tredje hypotesen gav oss helt klart flest signifikanta förklarings variabler, varför den 

modellen sedermera gav oss den bästa förklaringsgraden.  
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Likt DuPont-formelns strävan, där en hög vinstmarginal och en hög omsättningshastighet av 

totalt kapital skall eftersträvas är det byggföretag som främst åtar sig egna entreprenader som 

mest kan identifiera sig med de ovan nämnda kriterierna. Generellt hyr dessa byggföretag 

tillgångar så som verktyg, ställningar och bodar. Något som annars skulle minska kapitalets 

omsättningshastighet på grund av ökade tillgångar
88

.  

Här får vi likt vår hypotes ett signifikant samband inom ett 99 %-igt konfidensintervall. Detta 

styrker vår tes om byggnadsföretag som främst åtar sig egna entreprenader. Utvecklingen för 

dessa företag hade ett beta-värde om 14,4953, vilket kan jämföras mot urvalssnittet om  

14,22 %. I samma modell finner vi också ett samband mellan byggföretag som främst sysslar 

med byggservice och avkastning av totalt kapital med ett konfidensintervall om 95 %. Denna 

kategori ligger betydligt lägre än byggföretag som främst sysslar med egna entreprenader, 

men det är dock en positiv avkastning. Varför dessa företag ligger betydligt lägre än den 

tidigare kategorin tolkar vi som att byggservice företagen har en större andel 

anläggningstillgångar i förhållande till dess omsättningen vilket leder till en lägre omsättning 

av dess kapital. En annan bidragande faktor tror vi är att byggföretagen som främst åtar sig 

egna entreprenader har kostnader om 60 till 70 % bestående av underentreprenörsarvoden och 

materialkostnader
89

. Något som ökar byggföretagens kapitalomsättning utan att de behöver 

allokera anläggningstillgångar för denna typ av försäljning. Analyserar vi sedan vidare med 

avseende på avkastning av totalt kapital har vi ett signifikant beta-värde för byggservice 

företagen om 1,8066 (14,4953-12,6887) vilket ligger betydligt sämre än urvalssnittets  

14,22 %.  

Att en VD med ägarintresse i företaget kräver mindre kontroll av till exempel styrelsen är vi 

sedan tidigare bekant med
90

. Vår undersökning visar ett signifikant samband inom ett 99 %-

igt konfidensintervall  mellan minoritetsledda företag och avkastningen på totalt kapital. Beta-

värde för denna grupp var 12,067 vilket kan jämföras med urvalssnittets 14,22 % . Varpå vi 

kan dra slutsatsen att minoritetsledda företag hade en sämre avkastning på totalt kapital än de 

som var majoritetsledda. Där vi tillskillnad från vinstmarginalsutvecklingen kan finna stöd för 

Walter med fleras teori att det ekonomiska utfallet kan förklaras direkt med 

intressantmodellen
91

.  

Vidare finner vi också ett signifikant samband mellan grundskoleutbildning och avkastningen 

på totalt kapital. Likt här är sambandet signifikant inom ett 99 % konfidensintervall. Tyvärr 

kan vi inte uttala oss om hur pass mycket bättre eller sämre en gymnasial respektive 

akademisk utbildning skulle vara för avkastningen på totalt kapital, då dessa inte ger oss 

signifikanta värden. Våra tester visar på ett signifikant beta-värde om 15,917 för avkastning 
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på totalt kapital hos det företag som leds av en företagsledare med grundskoleutbildning. Det 

vill säga strax över 1,5 % över det övriga urvalssnittet (14,22 %).  

Att ett aktivt styrelsearbete skulle kunna ge en ”hint” om att företaget har problem92 och 

därför behöver öka frekvensen på styrelsemöten etcetera. Att en bolagsstyrelse intar den 

passiva rollen i syfte att endast uppfylla de lagstiftande kraven på en bolagsstyrelse är något 

som skulle kunna leda till att vi kategoriserar styrelsearbetet mindre professionellt. Det är 

givetvis svårt att göra någon generaliserande modell och kopplingar eftersom visa företag kan 

använda styrelseorganet som stöd under svårare förhållanden, medans andra tar tillvara på 

styrelsemedlemmarnas kunskaper även under de bättre perioderna. När det gäller 

styrelsearbete relaterat till avkastning på totalt kapital hittar vi endast ett signifikant samband 

mellan mindre professionellt styrelsearbete och avkastning på totalt kapital, med en 

signifikansnivå över 99 %. Här har den mindre professionella gruppen ett beta-värde om 

11,4916 vilket ligger under urvalssnittet, och således ligger det nära till hands att dra 

slutsatsen om att ett medel alternativt mera professionellt styrelsearbete skulle resultera i en 

bättre avkastning på totalt kapital.  

Det är svårt att planera långsiktigt i byggbranschen som karaktäriseras av snabb förändring i 

efterfråga beroende på en rad olika makrofaktorer är sedan tidigare nämnt93. Att denna 

bransch generellt varit dålig på denna typ av framförhållning vet vi också sedan tidigare94. 

Detta skulle kunna vara en av anledningarna till varför vår undersökning visar på ett samband 

mellan en mindre seriös långsiktig planering och avkastning på totalt kapital. Återigen är våra 

värden för en medel seriös och mera seriös långsiktig planering inte signifikanta. Vilket tyvärr 

leder till att inga slutsatser med säkerhet kan göras gällande dessa två samband. Dock är beta-

värdet för en mindre seriös långsiktig planering 9,163 inom ett 95 %-igt konfidensintervall, 

vilket indikerar att denna grupp klarar sig betydlig sämre än den övriga urvalsgruppen. 

Att forskarna Yan Yee och Cheah förespråkar riskspridning för att uppnå antingen 

omsättningsökning eller förbättrad vinstmarginal är vi sedan tidigare bekant med95. Beta-

värdet för byggföretag med låg affärsrisk ligger på 12,595 inom ett 99 %-igt 

konfidensintervall. Vilket är lägre än urvalssnittets 14,22 %.  
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Att vi inte fått signifikanta värden för de övriga tre typerna av byggföretag om dess 

vinstmarginalsutveckling var lite oväntat. Vi tolkar resultatet som att dessa tre inte är lika 

homogena grupper som gruppen ”byggföretag som främst åtar sig egna entreprenader”. Likt 

när det kommer till omsättningsutvecklingen är det ingen av företagstyperna som ger 

signifikanta värden, dock är gruppen ”byggföretag som främst åtar sig egna entreprenader” 

närmast signifikant. Något vi återigen tror kan relateras till huruvida homogena grupperna är. 

För avkastningen på totalt kapital är det endast ”byggföretag som främst agerar 

underentreprenörer” och ”byggföretag som oberoende av entreprenadform har stora 

investeringar i bolaget i syfte att kunna utföra sina åtaganden” som inte ger signifikanta 

värden. Likaså här vill vi hävda att dessa grupper är minst homogena varför ett 

tillfredsställande konfidensintervall inte uppnås. En lösning på gruppindelningen skulle kunna 

vara att delat upp dessa ännu mera specifikt. Till exempel skulle vi kunnat dela upp gruppen 

”byggföretag som främst agerar underentreprenör” i målar-, elektriker- och VVS-företag, och 

på så sätt uppnått homogenare och mera representativa grupper, med förhoppningsvis ett 

tillfredsställande konfidensintervall som följd. 

Vidare finner vi det något underligt att undersökningen inte visar på några signifikanta 

samband mellan ett starkt ägande och vinstmarginalsutvecklingen. Något vi i teorierna kunnat 

förklara med intressentmodellen
96

. Inte heller omsättningsutvecklingen ger signifikanta 

samband med någon av ägarintressegrupperna. Att vi inte får signifikanta värden för ett 

starkare ägarintresse hos företagsledaren och företagets avkastning på totalt kapital känns för 

oss något främmande. Dock vill vi påpeka att signifikansen faller precis utanför ett 80 %-igt 

konfidensintervall samt att i de fall värdet varit signifikant hade företagens avkastning på 

totalt kapital påverkats bättre av en majoritetsägare, än om företaget leddes av en person med 

ett ägarintresse på under 50 %.  

I vår undersökning finner vi inga samband mellan utbildning och vinstmarginalsutveckling 

respektive omsättningsutveckling. Tyvärr gav modellen inga signifikanta resultat för 

gymnasial- respektive akademiskutbildning när vi gjorde jämförandet med företagens 

avkastning på totalt kapital.  

Styrelsearbetet visar inte heller på några signifikanta samband mellan 

omsättningsutvecklingen och graden av professionalism i styrelsearbetet. Samma problematik 

uppstår också i vinstmarginalsutvecklingen och avkastningen på totalt kapital. Vi tror att den 

främsta anledningen är att heterogena grupper uppkommer på grund av att företagen använder 

sitt styrelseorgan till olika ändamål. Vissa nyttjar styrelsen endast föra att uppfylla de 

lagstadgade kraven, medans andra använder styrelsen som en mer servande alternativt 

kontrollerande funktionen
97

. 
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Ägarstrukturen och en högre affärsrisk uppvisar inte heller något samband med 

vinstmarginalsutvecklingen eller avkastningen på totalt kapital. Affärsrisken skulle dock 

kunna förklaras med teorin om riskspridning98. Vidare kunde inte heller 

omsättningsutvecklingen visa på signifikanta samband med de ovan nämnda 

förklaringsvariablerna.   
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En låg signifikansnivå och en förklaringsgrad på endast 4,733 % säger oss att modellen inte 

går att använda för att prediktera företagens vinstmarginalsutveckling utifrån de sex 

förklaringsvariabler vi valt. Dock har vi hittat vissa signifikanta samband mellan de enskilda 

variablerna och vinstmarginalsutvecklingen, något som i och för sig är intressant.  
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Inte heller modellen om omsättningsutveckling ger oss ett signifikant resultat. 

Förklaringsgraden för denna modell är endast 5,62 %. Även i detta fall kan vi inte använda 

modellen för att prediktera omsättningsutvecklingen utifrån dessa sex variabler. Men lika så 

här har vi hittat signifikanta samband när vi analyserar modellen med hjälp av enkel linjär 

regression.  
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Modellen om avkastningen på totalt kapital är helt klart den modell som uppvisat bäst resultat 

av de tre föreslagna. Modellen har en förklaringsgrad på 13,32 % och faller precis utanför ett  

80 %-igt konfidensintervall. Värdena uppfyller tyvärr inte våra krav för konfidensintervall 

vilket gör att modellen inte är användbar för prediktera framtida utfall, samtidigt är 

förklaringsgraden fortfarande för låg.  
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I detta kapitel kommer vi att besvara vår problemställning; ”Resulterar långsiktigplanering 

och seriösare styrelsearbete i starkare finansiella data, så som högre vinstmarginal och 

tillväxt?, och finns det andra variabler som skulle kunna hjälpa till att förklara 

utvecklingen?”. Samt diskutera runt detta. 

!"4#$5678978#

Resultatet från vår studie visar att igen av de modeller vi trodde skulle kunna förklara 

vinstmarginalsutvecklingen, avkastningen på totalt kapital och tillväxten hade tillräckligt stor 

inverkan för att vi skulle anta någon av hypoteserna.  

Dock har vi genom att testa varje enskild variabel för sig funnit flera intressanta iakttagelser. 

På så sätt har vi ändå kommit fram till att företag med mindre seriös långsiktig planering haft 

en betydlig sämre avkastning på totalt kapital. Samtidigt har testerna visat att företagen som 

haft ett mindre professionellt styrelsearbete också haft en avkastning på totalt kapital som 

understiger urvalsgenomsnittet. Dessa två högst intressanta iakttagelser kan vi finna starkt 

stöd hos Yan Yee´s
99

 såväl som Siciliano´s
100

 teorier om styrelsearbete och långsiktig 

planering kopplat till företagets utveckling i form av finansiella värden.  

Vår studie har också visat att minoritetsledda företag haft en högre vinstmarginalsutveckling 

medans samma grupp haft en lägre avkastning på totalt kapital än urvalssnittet. 

Vår undersökning har dessvärre inte påvisat några signifikanta samband mellan våra 

förklaringsvariabler och omsättningsökningen hos respondentgruppen. Något som kanske 

skulle krävt en tydligare uppdelning samt fler förklaringsvariabler. En annan aspekt på detta 

är att vi inte vet samt kunnat mäta företagens interna strategi. Det vill säga om det avser att 

öka omsättningen fram för vinstmarginalsmaximering eller vise versa.
101

 En annan tänkbar 

förklaring är att respondenternas omsättningsförändring var betydligt högre än 

urvalsgruppens, varför vår undersökning inte visade på något signifikant rättvisande 

resultat
102

. 

Vidare har studien visat på ett signifikant samband gällande låg affärsrisk och en positiv 

inverkan på vinstmarginalsutvecklingen. Samtidigt som ett signifikant samband finns mellan 

låg affärsrisk och en sämre avkastning på totalt kapital än urvalsgenomsnittet.  
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Slutligen har vår studie också uppvisat ett signifikant samband mellan företagsledare som 

endast har grundskoleutbildning och en bättre avkastning på totalt kapital än 

urvalsgenomsnittet.  
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Att ingen av våra modeller gav signifikanta värden kändes först som ett bakslag. Men efter att 

analyserat de beståndsdelar i varje modell genom enkla linjära regressionsanalyser har vi ändå 

lyckats hitta intressanta iakttagelser, vilka vi senare kunnat analysera och jämföra mot 

urvalssnittet för att få en bra referensgrupp och på så sätt påvisat samband.  

De funna sambanden som är av adekvat dignitet är givetvis att en mindre seriös långsiktig 

planering och ett mindre professionellt styrelsearbete resulterat i en sämre avkastning på totalt 

kapital än för det övriga urvalet. I samma test har det visat sig att en sämre långsiktig 

planering gett ett större negativt utslag än ett mindre seriöst styrelsearbete, varför den 

långsiktiga planeringen bör prioriteras framför styrelsearbetet. Vi kan således bevisa att den 

långsiktiga planeringen inte enbart sker i styrelserummet, utan i flera fall sker naturligt i 

företagens vardag, något som vissa också bekräftats i den textruta vi lämnat öppen för egna 

kommentarer på enkäten.  
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Efter att genomfört denna kvantitativa undersökning med hela 100 observationer på en 

urvalsgrupp bestående av 782 stycken företag vill vi ge följande förslag till fortsatt forskning.  

Vi anser att en kvalitativforskningsstudie där företagens interna strategier med avseende på 

omsättningsutveckling alternativt vinstmarginalsmaximering skulle vara intressant att 

ytterligare fördjupa kunskapen inom. Vidare skulle det också vara intressant att genom en 

kvalitativstudie reda ut skillnader mellan hur olika företag som främst agerar 

underentreprenörer och driver sina respektive företag. Detta skulle kunna ge oss en ökad 

förståelse för denna typ av företagskategori, vilket sedermera skulle kunna medföra en bättre 

och mer förklarande undersökning likt den vi just genomfört. Samt med en förhoppning om 

signifikant modeller med en tillfredställande förklaringsgrad till följd. 

Vidare skulle det också vara intressant att genomföra en kvantitativforskningsstudie likt 

denna vi just genomfört men då på en urvalsgrupp med en omsättning som överstiger vår satta 

gräns om 200 MSEK. Denna studie skulle då förslagsvis inrikta sig främst mot byggföretag 

som åtar sig egna entreprenader då denna grupp är kraftigt överrepresenterad i föreslaget 

omsättningsintervall.  

Slutligen vill vi ge dem som är intresserade möjligheten att ta del av vårt gedigna datamaterial 

om detta skulle kunna vara till nytta för en kommande studie.  
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För den positivistiske forskaren uppkommer flera problem rörande reliabilitet och validitet 

när denne väljer att utföra en avbildande studie, därför används sanningskriterier främst i 

den kvalitativa forskningen för att tydliggöra forskningens riktighet. Den deduktion som legat 

till grund för studiens förhållande mellan teori och praktisk prövning behöver utrymme för att 

förklara hur pass säker studien är och med vilken säkerhet kan studiens resultat återspegla 

hela populationen. Kapitlet möjliggör en kritisk granskning av studien och dess metodiska 

överväganden vilket vi hoppas ska ge läsaren ett ökat förtroende för oss som forskare. 
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I detta kapitel kommer främst sanningsbegreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

ligga till grund för den strukturella indelningen. Huvudsakligen har vi använt oss av de 

kriterier som Bryman och Bell presenterar, vilka vi hoppas på ska underlätta den strukturella 

indelningen samt minska risken för att ”glömma bort” vissa kritiska aspekter. 
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Reliabiliteten kan sägas visa på studiens pålitlighet och följdriktlighet
103

. Med viss förenkling 

skulle vi kunna säga att reliabiliteten handlar om vi kan göra om samma undersökning igen 

och erhålla samma resultat
104

. Detta kallas för replikation och replikerbarhet, det ska alltså 

vara möjligt för en annan forskare att reproducera eller upprepa föreliggande forskning
105

. För 

att uppnå en godtycklig reliabilitet har vi lagt stort intresse i de metodiska delarna, vi har 

framförallt varit noggrann med den praktiska metoden, särskilt redogörelsen för urvalet.  

Det är också viktigt att i de här sammanhangen reflektera över om slumpen eller särskilda 

eller tillfälliga omständigheter har påverkat studien. Vi kan inte se hur slumpen skulle ha 

påverkat studien till en väsentlig del. Vi undersöker en relativt stor del av populationen, 

urvalet uppgick till 250 företag vilket motsvarar 32 procent av den totala populationen bygg 

och anläggningsföretag som har en omsättning som överstiger 50 miljoner. Svarsfrekvensen 

uppgick till 100 svar vilket i sin tur motsvarar 13 procent av populationen. Som en riktlinje 

för att kunna göra en jämförelse mot populationen finns en uttalad riktlinje som skall 

överstiga 10 procent
106

. 
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För att på ett så tydligt sätt som möjligt behandla validitetens olika betydelser har vi valt att 

strukturera stycket likt Bryman och Bells indelning eftersom de menar att det är viktigt att 

vara medveten om vilka huvudsakliga slag av validitet som det brukar diskuteras kring i 

liknande sammanhang.
107
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Kan i vissa sammanhang även kallas den teoretiska validiteten. I begreppsvaliditeten ingår en 

strävan att komma fram till ett mått på samhällsvetenskapliga begrepp. Frågeställningen rör 

funderingar om våra enkätfrågor rörande den långsiktiga ekonomiska planeringen verkligen 

skillnader inom denna planering? Vi kan inte återge något klart svar på frågeställningen dock 

har vi vid ett flertal tillfällen omformulerat frågorna och diskutera kring olika betydelser vad 

gäller formuleringar och förhållningssätt.  
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Flera av våra slutsatser innehåller ett kausalt samband, vi måste i den interna validiteten 

resonera kring om förhållandena mellan variablerna är hållbara eller ej. För att exemplifiera 

en konkret statistisk slutsats, har det framkommit i undersökningen att de bygg- och 

anläggningsföretag som har externa styrelsemedlemmar har en högre lönsamhet. Kan vi 

utifrån detta vara söker på att de är de externa styrelsemedlemmarna som ger upphov till den 

ökade lönsamheten eller kan det finnas andra faktorer? 

I samband med den interna validiteten har vi kommit i diskussioner om vilken variabel som är 

den beroende och vilken som är oberoende. Vanligen i kausalitetsfrågor återges vanligen den 

faktor som utövar ett kausalt inflytande för den oberoende variabeln och effekten av denna för 

den beroende variabeln
108

. För att uppnå en god intern validitet har vi vänt på variablerna i 

olika körningar i SPSS, det vill säga att den beroende variabeln blir oberoende och vice versa. 

Vi har dock valt att endast presentera de tabeller som givit bäst resultat och därmed får anses 

ha en högre sanningshalt. 
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Det har framkommit problem med att samhällsvetenskaplig forskning ofta har påvisat ett 

resultat som är tekniskt valida men att det ofta är föga aktuellt i företagsledarna vardag
109

. 

Validitetsmåttet behandlar alltså om det samhällsvetenskapliga resultatet är tillämpligt i 

företagens vardag. Våra resultat har inte, tekniskt sett visat på hög signifikans däremot har vi 

kunnat urskilja vissa trender när vi jämför olika grupper mot medelvärdet som återfinns i 

informationsenheterna. Självfallet är det upp till läsare att avgöra om denne finner slutsatserna 

tillämpliga inom företagsvärden. Av personlig mening tror vi att resultaten kan vara mycket 

användbara när det kommer till att utveckla en enhet och komma med nya, innovativa idéer.  
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Inom den externa validiteten redogör vi huruvida vi anser att våra slutsatser kan generaliseras 

utöver den specifika totala populationen. I den externa validiteten har alltså frågan huruvida 

bygg och anläggningsföretagen har valts ut blivit den avgörande, om vi har gjort ett säkert och 

representativt urval. I figuren jämför vi den information som står att innan i 

årsredovisningarna fyra år tillbaka. Den streckade linjen illustrerar hela populationens 

nyckeltal medans den heldragna linjen redogör för vårt urval. Vi ser tydligt att urvalet 

representerar populationen på ett näst intill identiskt sätt vilket stärker vår externa validitet 

och sedermera generaliserbarheten. 

 

Figur 8.1 ”Urval vs. Populationen” 
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Bryman och Bell förklarar kriteriet som förmågan att som forskare kunna uttala sig om 

resultatet kan generaliseras och sägas gälla för andra grupper, inte bara den grupp som deltagit 

i undersökningen
110

. Eftersom vi har visat på att vårt urval stämmer mycket väl överens med 

den totala populationen och vidare att respondenternas finansiella ställning stämmer mycket 

väl överens med urvalets anser vi att vi uppnår en hög grad av generaliserbarhet i studien. 
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Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)     1.9536     0.9002   2.170   0.0325 * 

ftypbför[T.2]   0.7920     1.6403   0.483   0.6303   

ftypbför[T.3]   0.4564     2.9402   0.155   0.8770   

ftypbför[T.4]  -0.8209     2.2547  -0.364   0.7166   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 6.856 on 96 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.004965, Adjusted R-squared: -

0.02613  

F-statistic: 0.1597 on 3 and 96 DF,  p-value: 0.9232 

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)   2.2480     1.0622   2.116   0.0368 * 

fägstr[T.2]  -0.2701     1.3828  -0.195   0.8456   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 6.801 on 98 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.0003891, Adjusted R-squared: -0.009811  

F-statistic: 0.03815 on 1 and 98 DF,  p-value: 0.8456  
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Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)  1.94308    1.89632   1.025    0.308 

futb[T.2]    0.18935    2.07469   0.091    0.927 

futb[T.3]    0.09835    2.41291   0.041    0.968 

 

Residual standard error: 6.837 on 97 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 9.896e-05, Adjusted R-squared: -0.02052  

F-statistic: 0.0048 on 2 and 97 DF,  p-value: 0.9952  

 

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)      0.384      1.348   0.285   0.7763   

fstyrarb[T.2]    2.802      1.674   1.674   0.0974 . 

fstyrarb[T.3]    1.433      1.839   0.779   0.4377   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 6.739 on 97 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.02871, Adjusted R-squared: 0.008684  

F-statistic: 1.434 on 2 and 97 DF,  p-value: 0.2434 
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Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)  -0.2433     1.9550  -0.124    0.901 

fLplan[T.2]   3.0586     2.2290   1.372    0.173 

fLplan[T.3]   2.3096     2.1857   1.057    0.293 

 

Residual standard error: 6.772 on 97 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.01905, Adjusted R-squared: -0.001174  

F-statistic: 0.942 on 2 and 97 DF,  p-value: 0.3934  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)     2.6806     1.2197   2.198   0.0303 * 

faffrisk[T.2]  -0.8579     1.4683  -0.584   0.5604   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 6.791 on 98 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.003471, Adjusted R-squared: -0.006697  

F-statistic: 0.3414 on 1 and 98 DF,  p-value: 0.5604  
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Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)      1.431     14.897   0.096    0.924 

faffrisk[T.2]   11.689     17.933   0.652    0.516 

 

Residual standard error: 82.94 on 98 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.004316, Adjusted R-squared: -0.005844  

F-statistic: 0.4248 on 1 and 98 DF,  p-value: 0.5161 

oefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)  0.89595   23.97554   0.037    0.970 

fLplan[T.2]  0.02608   27.33632   0.001    0.999 

fLplan[T.3] 17.89575   26.80546   0.668    0.506 

 

Residual standard error: 83.05 on 97 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.01178, Adjusted R-squared: -0.008596  

F-statistic: 0.5781 on 2 and 97 DF,  p-value: 0.5629  
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Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)     0.7656    16.5004   0.046    0.963 

fstyrarb[T.2]   0.6804    20.4996   0.033    0.974 

fstyrarb[T.3]  29.0267    22.5161   1.289    0.200 

 

Residual standard error: 82.5 on 97 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.02486, Adjusted R-squared: 0.004755  

F-statistic: 1.237 on 2 and 97 DF,  p-value: 0.2949 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)      15.47      10.99   1.408    0.162 

ftypbför[T.2]   -13.81      20.02  -0.690    0.492 

ftypbför[T.3]   -14.97      35.88  -0.417    0.677 

ftypbför[T.4]   -14.72      27.52  -0.535    0.594 

 

Residual standard error: 83.67 on 96 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.007285, Adjusted R-squared: -0.02374  

F-statistic: 0.2348 on 3 and 96 DF,  p-value: 0.8719 
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Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)    2.741     23.115   0.119    0.906 

futb[T.2]     10.865     25.289   0.430    0.668 

futb[T.3]     -1.980     29.412  -0.067    0.946 

 

Residual standard error: 83.34 on 97 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.004889, Adjusted R-squared: -0.01563  

F-statistic: 0.2383 on 2 and 97 DF,  p-value: 0.7884  

 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)    1.437     12.938   0.111    0.912 

fägstr[T.2]   13.659     16.844   0.811    0.419 

 

Residual standard error: 82.84 on 98 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.006666, Adjusted R-squared: -0.00347  

F-statistic: 0.6576 on 1 and 98 DF,  p-value: 0.4194 
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Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)     12.595      2.521   4.997 2.55e-06 *** 

faffrisk[T.2]    2.352      3.035   0.775     0.44     

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 14.03 on 98 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.006093, Adjusted R-squared: -0.004049  

F-statistic: 0.6007 on 1 and 98 DF,  p-value: 0.4402 ' ' 1 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)    9.163      4.046   2.265   0.0257 * 

fLplan[T.2]    6.303      4.613   1.367   0.1749   

fLplan[T.3]    5.279      4.523   1.167   0.2461   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 14.01 on 97 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.01912, Adjusted R-squared: -0.001103  

F-statistic: 0.9455 on 2 and 97 DF,  p-value: 0.3920 
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Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)    11.4916     2.7866   4.124 7.87e-05 *** 

fstyrarb[T.2]   5.3349     3.4620   1.541    0.127     

fstyrarb[T.3]   0.9405     3.8026   0.247    0.805     

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 13.93 on 97 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.03045, Adjusted R-squared: 0.01046  

F-statistic: 1.523 on 2 and 97 DF,  p-value: 0.2232 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)    14.4953     1.8160   7.982 3.10e-12 *** 

ftypbför[T.2]   0.6895     3.3090   0.208   0.8354     

ftypbför[T.3] -12.6887     5.9312  -2.139   0.0349 *   

ftypbför[T.4]   2.8365     4.5484   0.624   0.5344     

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 13.83 on 96 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.05451, Adjusted R-squared: 0.02497  

F-statistic: 1.845 on 3 and 96 DF,  p-value: 0.1442 
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Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)   12.067      2.180   5.534 2.61e-07 *** 

fägstr[T.2]    3.647      2.838   1.285    0.202     

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 13.96 on 98 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.01657, Adjusted R-squared: 0.006532  

F-statistic: 1.651 on 1 and 98 DF,  p-value: 0.2019 

Coefficients: 

            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)   15.917      3.920   4.060 9.93e-05 *** 

futb[T.2]     -1.872      4.289  -0.436    0.663     

futb[T.3]     -2.205      4.988  -0.442    0.659     

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 14.13 on 97 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.002311, Adjusted R-squared: -0.01826  

F-statistic: 0.1123 on 2 and 97 DF,  p-value: 0.8939  
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Coefficients: (1 not defined because of singularities) 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)    -0.8125     2.9902  -0.272    0.786 

fägstr[T.2]    -0.3684     1.5558  -0.237    0.813 

futb[T.2]      -0.3025     2.1682  -0.140    0.889 

futb[T.3]      -0.6643     2.5349  -0.262    0.794 

ftypbför[T.2]   1.1295     1.7088   0.661    0.510 

ftypbför[T.3]   0.5656     3.1167   0.181    0.856 

ftypbför[T.4]  -1.1250     2.4139  -0.466    0.642 

fstyrarb[T.2]   2.3259     1.8862   1.233    0.221 

fstyrarb[T.3]   1.0914     2.1543   0.507    0.614 

fLplan[T.2]     2.5489     2.4944   1.022    0.310 

fLplan[T.3]     1.7899     2.4521   0.730    0.467 

faffrisk[T.2]       NA         NA      NA       NA 

 

Residual standard error: 6.967 on 89 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.04733, Adjusted R-squared: -

0.05971  

F-statistic: 0.4422 on 10 and 89 DF,  p-value: 0.9216 
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Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)     -5.211     36.366  -0.143    0.886 

fägstr[T.2]     15.254     18.921   0.806    0.422 

futb[T.2]        6.342     26.369   0.241    0.810 

futb[T.3]       -2.673     30.828  -0.087    0.931 

ftypbför[T.2]  -16.714     20.782  -0.804    0.423 

ftypbför[T.3]  -33.165     37.905  -0.875    0.384 

ftypbför[T.4]  -17.877     29.357  -0.609    0.544 

fstyrarb[T.2]    6.647     22.939   0.290    0.773 

fstyrarb[T.3]   35.789     26.200   1.366    0.175 

fLplan[T.2]    -11.753     30.336  -0.387    0.699 

fLplan[T.3]      3.089     29.822   0.104    0.918 

 

Residual standard error: 84.74 on 89 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.0562, Adjusted R-squared: -0.04985  

F-statistic:  0.53 on 10 and 89 DF,  p-value: 0.8647 
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Coefficients: (1 not defined because of singularities) 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)     5.5985     5.9027   0.948   0.3455   

fägstr[T.2]     5.7781     3.0711   1.881   0.0632 . 

futb[T.2]      -1.8376     4.2800  -0.429   0.6687   

futb[T.3]      -0.7642     5.0039  -0.153   0.8790   

ftypbför[T.2]   1.6127     3.3732   0.478   0.6338   

ftypbför[T.3] -14.0937     6.1525  -2.291   0.0243 * 

ftypbför[T.4]   4.2859     4.7651   0.899   0.3709   

fstyrarb[T.2]   5.9989     3.7234   1.611   0.1107   

fstyrarb[T.3]   2.3080     4.2526   0.543   0.5887   

fLplan[T.2]     3.4715     4.9240   0.705   0.4826   

fLplan[T.3]     3.6202     4.8405   0.748   0.4565   

faffrisk[T.2]       NA         NA      NA       NA   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 13.75 on 89 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.1332, Adjusted R-squared: 0.03578  

F-statistic: 1.367 on 10 and 89 DF,  p-value: 0.2085 
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