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Sammanfattning 

Konsultbolagens affärsidé går ut på att sälja sin kunskap till andra företag. Den kunskap 

som konsultbolagens anställda innehar och skapar, ligger därför till grund för företagets 

redovisade resultat. Kunskap i sig är svår att mätta och ofta diskuterar studier den 

organisatoriska kunskapen, d.v.s. kunskapen som finns inom företaget i form av 

ledningsstrategier och lösningar.  

Det finns relativt få studier som tar upp sambandet mellan kunskapen inom företaget 

och det redovisade resultatet, därför har vi för avsikt besvara frågan; 

Hur påverkar det redovisade resultatet personalomsättning och då i förlängningen 

kunskapen i konsultföretag? 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning baserat på årsredovisningarna från 

Semcon, Sweco och ÅF under en 10-års-period. Studien har kompletterats med en 

intervju på teknikkonsultbolaget COWI AB, för att få en djupare inblick i bolagens 

uppbyggnad och arbetsmetoder. 

Utgångspunkten för undersökningen var att resultatet skulle bevisa att 

personalomsättning påverkar kunskapen inom företag negativt. I realiteten framgår en 

positiv korrelation mellan personalomsättningen och kunskapsnivån inom företaget, 

vilket går emot konventionell kunskap.  

Studien skulle även med fördel inkluderat en analys av robustheten i modellen.  

  



Abstract 

The consulting companies’ basic business idea is to sell their knowledge to other firms 

who are in need of knowledge. Each and one of employees’ knowledge create the 

knowledge base in consulting companies and produce the value which is reported in 

results. Knowledge itself is difficult to measure, it’s common to discuss organizational 

knowledge i.e. knowledge that exists within the company in terms of management 

strategies and solutions.  

There are relatively few studies addressing the relationship between the knowledge and 

the reported results within the company, therefore we intend to answer the question; 

How does reported result affect personal turnover and the resulting knowledge outcome 

in consultant companies?  

We have carried out a study based on annual reports from Semcon, Sweco and ÅF over 

a 10 year period. These have been supplemented by an interview at the technical 

consulting firm COWI AB, to get a deeper insight into the consulting companies’ 

structure and their working. 

The starting point of the study was to prove that personal turnover affect the knowledge 

negatively. However we have found a positive correlation between personal turnover 

and the knowledge level with in the company, which is against conventional sense.  

An analysis of the model robustness would preferably be included in the study.  

 

  



Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING ..................................................................................................................................... 1 

1.1 SYFTE........................................................................................................................................................ 1 

1.2 FRÅGESTÄLLNING OCH AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................... 2 

1.3 MÅL .......................................................................................................................................................... 2 

2 TEORI ............................................................................................................................................... 3 

2.1 KUNSKAP OCH DESS INVERKAN PÅ FÖRETAGET ................................................................................ 3 

2.2 PERSONALOMSÄTTNING OCH DESS PÅVERKAN PÅ KUNSKAPSBASEN ............................................ 3 

2.3 KUNSKAP RELATERAD TILL REDOVISAT RESULTAT .......................................................................... 4 

2.4 RESULTAT FRÅN TIDIGARE STUDIER ................................................................................................... 4 

2.5 ANALYS AV TIDIGARE STUDIER ............................................................................................................ 5 

2.6 DISKUSSION KRING TIDIGARE STUDIER .............................................................................................. 5 

3 GENOMFÖRANDE ......................................................................................................................... 6 

3.1 KVANTITATIVT ........................................................................................................................................ 6 

3.2 KVALITATIV UNDERSÖKNING ............................................................................................................... 9 

4 RESULTAT ..................................................................................................................................... 10 

4.1 KVANTITATIV UNDERSÖKNING .......................................................................................................... 10 

4.2 SAMMANFATTNING AV KVALITATIVA UNDERSÖKNINGEN ............................................................. 14 

5 ANALYS .......................................................................................................................................... 16 

5.1 KORRELATION ....................................................................................................................................... 16 

5.2 REGRESSIONSANALYS .......................................................................................................................... 16 

5.3 ANALYS AV KVALITATIVA UNDERSÖKNINGEN ................................................................................. 17 

6 SLUTSATS...................................................................................................................................... 18 

6.1 ANDRA SLUTSATSER ............................................................................................................................ 18 

7 DISKUSSION ................................................................................................................................. 19 

7.1 INTERVJU ............................................................................................................................................... 19 

7.2 FELKÄLLOR ............................................................................................................................................ 19 

7.3 VALIDITET ............................................................................................................................................. 20 

7.4 REFLEKTIONER ..................................................................................................................................... 21 

8 REFERENSER ................................................................................................................................ 22 

BILAGA A - DEFINITION AV TERMERI 

BILAGA B – MATLAB KODIII 

BILAGA C - INTERVJU COWIIV 

BILAGA D – DATA FRÅN KVANTITATIVUNDERSÖKNINGEN 

BILAGA E –ÅRSBERÄTTELSEVII 

 



1 

 

1 Inledning 

Utvecklingen inom den svenska företagssfären har gått från produktionsföretag till 

tjänsteföretag. Företag är därför i högre grad beroende av kunskapen dess personal 

besitter, då denna skapar företagets värde [1]. Kunskapens betydelse och hanteringen av 

kunskapen inom företag sammanfattas inom Knowledge Managment som utgör ramen 

för denna studie.  

Företag som aktivt profilerar sig med att hyra ut sin expertis, exempelvis konsultföretag, 

vars huvudsakliga produkter baseras på de anställdas kompetens, som blir företagets 

främsta resurs. Konsultföretagen blir då kunskapsägare och innehar värdefull kunskap 

för kunskapssökare (klienterna), som är i behov av kunskapen [2]. 

Då kunskapen innehas av en person inom företaget innebär detta att; om den anställda 

sägs upp eller väljer att avsluta sin anställning förlorar företaget ett visst mått kunskap. 

Den individuella kunskapen som förloras påverka företagets kunskapsbas, men också 

organisationskunskapen [3]. 

Kunskapsbasen utgör grunden för konsultföretagens tjänster. Tjänsten som kunden 

erbjuds är baserad på de anställdas explicita (kunskap som uttrycks explicit i t.ex. skrift 

och tal) och tacita kunskap (tyst kunskap, kunskap som är personlig t.ex. intuition) samt 

organisationens framarbetade implicita kunskap (organisationskunskap t.ex. 

företagsstrategier) inom området.  Då kunskapen inom ett område bemästrats till att bli 

kompetens kan kunskapen struktureras om och förnya sig själv.  Genom denna process 

fortsätter kunskapen att generera vinst till företaget, vilket en materiell produkt inte kan 

[4].  

Då företaget bygger sin verksamhet på kunskapsbasen kommer den att påverkas av 

personalomsättning. Exempelvis påverkar personalomsättningen gruppdynamiken och 

sammanhållningen i projektgrupper [5] och det är bevisat att grupper med god 

sammanhållning presterar bättre än grupper med sämre sammanhållning [6].  

Om kunskapsbasen minskar innebär detta att företagets resurser minskar, i samband 

med detta torde företagets förutsättningar att presentera ett bra resultat försämras. Det är 

därför intressant att undersöka huruvida den potentiella kunskapsförlusten kan 

avspeglas i företagets resultat. 

 

1.1 Syfte 

Ett mått på prestation är resultat, där ett gott resultat representerar en stor kunskapsbas 

och att ett dåligt resultat representerar en sämre kunskapsbas. Det är därför intressant att 

undersöka huruvida det finns ett samband mellan kunskapen i konsultföretag och det 

redovisade resultatet. Syftet med undersökningen är således att utreda kopplingen 

mellan företagets kunskap, personalomsättning och resultat. 
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1.2 Frågeställning och avgränsningar 

Projektet inleddes med studier inom Knowledge Management för att kunna definiera 

och konkretisera en frågeställning. Följande frågeställning bejakades:  

 Hur påverkar det redovisade resultatet personalomsättning och då i 

förlängningen kunskapen i konsultföretag? 

För att besvara huvudfrågan behövs några begrep och antaganden definieras och 

utredas. Underfrågorna som skall undersökas är; 

 Hur definieras kunskap? 

 Hur påverkas ett företag av personalomsättning? 

Dessa underfrågor bidrar till avgränsningen av den teoretiska referensramen. 

Undersökningen är även begränsad till konsultbolag inom tekniksektorn dessa anses 

vara kunskapsintensiva och på så vis avses kunskapen mätas.  

 

1.3 Mål 

Mål med projektet är att besvara frågeställningen, analysera resultatet, framhäva de 

slutsatser som getts av undersökningen samt diskutera dessa. Målgruppen för 

undersökningen är informationsintensiva konsultbolag och undersökningen är 

begränsad till konsultbolag inom tekniksektorn.  
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2 Teori 

En teoretisk studie utfördes för att få en djupare inblick i vad kunskap är, hur 

personalomsättning påverkar företaget och hur kunskap är korrelerat till redovisat 

resultat. Teorins huvudsyfte är att underlätta tolkningen av empiriska undersökningen. 

För att begränsa teorin används litteratur som behandlar personalomsättning, kunskap 

och dessa faktorers inverkan på företagets prestationer. Teorin är fokuserad på litteratur, 

studier och forskning som behandlar uppdrag i projektform.  

 

2.1 Kunskap och dess inverkan på företaget 

Enligt svenska akademins ordlista är kunskap ”vetande; insikt; kännedom”[7].  Kunskap 

baseras således på vår erfarenhet både litteraturmässigt och praktiskt. Kunskapen vi 

besitter klassificeras i två huvudgrupper (explicit och tacit kunskap), enligt Nonaka och 

Takeuchi [8] och stöds av bl.a. Frappaolo [4]. Explicit kunskap är lätt att överföra från 

individ till individ och kan uttryckas i skrift eller tal, tacit kunskap baseras på den 

enskilda individens erfarenheter och intuition. Tacit kunskap är svåröverförd mellan 

individer och lärs med fördel över tid, ofta genom ”trial and error” [8]. 

Det är en definitionsskillnad mellan kunskap och kompetens. Berio och Harzallah  [9] 

beskriver kompetens som kunskap i praktik, ”know-how”. ”Know-how” kunskap 

definierades av Willam R. King [10] och utgår från individen som hjälper henne att lösa 

problemet på bästa möjliga sätt. Med andra ord är kompetens en högre grad av kunskap, 

där kunskap en individ förstår kan appliceras i praktiken och på så vis vidareutvecklas 

[4]. 

Vidare definierar Nonka och Takeuchi [8], att kunskap inte enbart är vetande, insikt och 

kännedom utan omfattar även värderingar, moral och ideal. Dessa tre ståndpunkter är 

individuella och kan vara både en för- och nackdel för företaget beroende på individens 

ställningstagande gentemot företaget. Då explicit och tacit kunskap kombineras inom 

företagsorganisationen uppstår implicit kunskap, detta beskriver Frappaolo [4]. Den 

implicita kunskapen är den organisatoriska kunskapen inom företaget exempelvis 

tekniker, metoder och modeller som används inom organisationen. Denna 

vidareutveckling hjälper företagen att fortsätta vara konkurrensmässiga och innovativa.  

För det företag som baserar sina produkter på kunskap innebär varje förlorad 

medarbetare en kunskapsförlust. Nonaka och Takeuchi (1995) citerar Lweitt i sin studie 

”The most precious knowledge can neither be taught nor passed on”[11], med andra 

ord, den viktigaste kunskapen som en person har går alltid förlorad, då han/hon avslutar 

sin anställning. Däribland värderingar, intuitiva och andra unika kunskaper som inte går 

att vidareförmedla. 

 

2.2 Personalomsättning och dess påverkan på kunskapsbasen 

Definitionen av personalomsättning ges ofta av att personer börjar och slutar på ett 

företag frivilligt, d.v.s. de anställda sägs inte upp av företaget [1]. Denna förändring av 

anställda i företag påverkar arbetsgruppen men inte nödvändigtvis negativt då en 

ersättare kan tillföra ny kunskap och nya idéer till pågående projekt [5]. Mattson och 

Saraste [1] hävdar att en viss personalomsättning är hälsosamt då detta minskar risken 
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för bl.a. stagnation inom företaget. Dock påverkas alla i arbetsgruppen av 

personalomsättningen och eventuell omorganisation som följd, Lennéer-Axelsson och 

Thylefors [12] har även sammanfattat att berörda personer kan komma att prestera 

sämre på grund av ”separationskänslor”. 

För att personalomsättning inte skall påverka kunskapen i företaget negativt måste det 

finnas en funktion inom företaget som förmedlar kunskap från gamla medarbetare till 

nya [5]. Inom exempelvis mjukvaruutvecklingen är det kritiskt då en senior medarbetare 

slutar och lämnar ett kunskapsgap, som resulterar i att den berörda delen av teamet 

tillför mindre till utvecklingen av projektet[13]. Vid omfattande personalomsättning är 

det lätt att förlora tacit kunskap [14], men det är inte endast kunskapen i sig som 

förloras utan även viktiga relationer till kunder, beställare och andra underleverantörer.  

Det är därför viktigt att företaget har personalomsättningen under kontroll vid kritiska 

perioder av projekt för att inte förlora viktig kunskap då merparten av den anställdas 

kunskap är tacit [15]. Om kunskapsnivån inom ett projekt minskar innebär detta att mer 

tid kan behövas för att slutföra projektet eller att kvalitén i resultatet försämras. För att 

kunskapsnivån inte skall påverkas krävs att ersättaren har tillräckliga jobb- och 

organisationskunskaper, så att denne kan ta över klienter och arbetsuppgifter, som med 

fördel har dokumenterats [1]. Det är också bevisat att personalomsättning på 

projektledningsnivå direkt påverkar negativt, både projektets framgång och möjligtvis 

även företagets lönsamhet [16].  

 

2.3 Kunskap relaterad till redovisat resultat 

Cipd (Chartered institute of personnel and development) förklarar att ett företag kan 

anses vara kunskapsintensivt då kunskap värderas högre än andra tillgångar [17]. Dessa 

företag anskaffar sig fördelar på marknaden genom att konvertera människokapitalet i 

företaget till intellektuellt kapital och på så sätt skapa ett svår-imiterat marknadsvärde. 

Det värdet som skapats i kunskap reflekteras i aktievärdet, exemplet som ges är att 

under 1970-talet var det genomsnittliga förhållandet mellan marknadsvärdet och 

bokföringsvärdet 1:1, och under 1900-talet 1:3 och då studien gjordes (2003) var det 

genomsnittliga förhållande 1:6 [18]. Detta indikerar på att ökad företagsvinst ger högre 

marknads- och bokföringsvärde.  

 

2.4 Resultat från tidigare studier 

Det finns relativt få studier gjorda inom området. En av de studier (ett examensarbete) 

som gjorts är av Mattson och Saraste från 2002 [1]. Empirin i studien utfördes vid 

KPMG i Melbourne och McKinsey i Stockholm. Arbetet lyfter fram att en viss mån av 

personalomsättning är hälsosamt, då nya idéer och kunskaper kommer in i företaget. De 

hävdar även, för att personalomsättningen skall vara hälsosam, vikten av att det finns 

kompetenta ersättare då en produktiv arbetare slutar, annars förlorar företaget kunskap. 

En annan studie [19] visar att företagsprestationen påverkas i större utsträckning 

negativt i företag med lägre personalomsättning än de med högre personalomsättning. 

Detta hävdades bero på att kunskapen i respektive företag fanns inom olika områden, 

exempelvis inom organisationen eller hos de anställda. Vidare resumerar studien att 
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personalomsättning är förknippat med sämre prestation mätt i vinstmarginal och 

kundservice.  

Cipd ger en bild av att kunskapen i företagen är undervärderade då marknadsvärdet är 

mindre i förhållandet till bokföringsvärdet [17]. De kunskapsintensiva företagens 

framgång baserar bl.a. på förmågan att utveckla individens kunskap och förmågor, 

framgångsrik kunskapsspridning inom organisationen men även bland klienter och i 

olika nätverk.  

 

2.5 Analys av tidigare studier 

De studier som lyfter fram sambandet mellan kunskap i företag och redovisat resultat är 

av hög kvalité, där aspekter som ”lagom” personalomsättning behandlas. 

Personalomsättning är således inte alltid negativ då tillförsel av ny kunskap och nya 

idéer blir resultatet, men i dessa undersökningar tar man inte hänsyn till vikten av 

teamutvecklingsprocessen, och inte heller eventuella förseningar på grund av 

inskolning.  

Förtag med utarbetade rutiner för personalomsättning påverkas mindre, men detta kan 

även bero på att mycket av den kunskap som finns är lagrad inom företagets 

organisation. Den tacita kunskapen har inte lika stor betydelse som i konsultbranschen.  

Om kunskapsintensiva företag baserar framgången på förmågan att utveckla de 

anställdas individuella kunskap och förmåga innebär detta att det är av hög prioritet att 

satsa på utbildning inom företaget. Det innebär stor ekonomisk satsning på 

medarbetarna och vikten av att inte förlora dessa till konkurrenter styrks.  

 

2.6 Diskussion kring tidigare studier 

Det finns en osäkerhet i hur man mäter kunskapsbasen i företagen. Ofta mäts den i 

prestation snarare än i resultat. Den organisatoriska kunskapen diskuteras i högre grad 

än den personliga (tacit), den del som torde vara mer relevant för de företag som anses 

var kunskapsintensiva. Det är därför viktigt att pointera vikten av tacit kunskap och dess 

betydelse för kunskapsintensiva företag, då denna kunskap ligger till grund för den 

ekonomiskvinsten och marknadsövertaget. 

Av de studier som undersökts är endast en relaterad till Sverige, och då på 

multiinternationella företag där Sverige inte är primärmarknaden. Att 

personalomsättningen påverkar företaget ekonomi är vedertaget, men inte huruvida 

påverkan är positiv eller negativ.  

Det framgår av tidigare studier att kunskap är relaterad till företagets resultat som i sin 

tur är relaterad till personalomsättningen. Personalomsättningen påverkar också mer 

eller mindre beroende på den tendens som finns inom företaget, dvs. om företaget är 

anpassad till högre personalomsättning eller ej och om kunskapen i företaget 

huvudsakligen är organisatorisk, explicit eller tacit.  
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3 Genomförande 

Empirin består av två typer av undersökningar, detta för att angripa och undersöka 

frågeställningen från olika perspektiv. Den kvantitativa undersökning utfördes för att få 

en överblick i hur personalomsättningen påverkar. Undersökningen kompletterades med 

en kvalitativ undersökning.  

Den kvantitativa undersökningen påbörjades med en urskiljningsprocess för att hitta 

lämpliga företag till undersökningen. Då undersökningen är begränsad till 

teknikkonsultföretag blev de tre kandidaterna: Semcon, Sweco och ÅF. Företagen 

valdes på följande grund; de är alla medelstora till stora konsultbolag som arbetar med 

likartade projekt inom samma sektorer. Företage är visserligen olika stora inom olika 

delsektorer men är alla aktiva inom samma områden. De är alla tre börsnoterade, vilket 

var en förutsättning då det underlättar undersökningen. Data insamlades från bolagens 

årsredovisningar för verksamhetsåren 2000-2009 till grund för den kvantitativa 

undersökningen. 

Den kompletterande kvalitativa undersökningen utfördes i en intervju med en 

regionchef på teknikkonsultföretaget COWI. COWI valdes p.g.a. likheter med Semcon, 

Sweco och ÅF. Intervjun besvarade frågorna som inte besvarades av den kvantitativa 

undersökningen. Dessa frågor behandlade bl.a. hur organisationen ser på projektarbeten, 

personalomsättning och andra faktorer som påverkar kunskapen i företaget.  

 

3.1 Kvantitativt 

I tidigare studier har kvantitativa undersökningar inom området ofta gjorts på många 

företag, men en kortare tidsperiod [20]. Därför utfördes undersökningen över ett mindre 

antal företag, men över en längre tidsperiod. Undersökningen begränsades till tre 

företag och tidsperioden 10 år. 

Urvalsprocessen av nyckeltalen baserades på dess betydelse för att värdera bolagen. De 

nyckeltal som valdes ut var; omsättning, rörelseresultat, vinstmarginal, utdelning, 

aktiekurs och debiteringsgrad. För definition av nyckeltalen se Bilaga A. 

 

Motivering av Nyckeltal 

Omsättningen inkluderades i undersökningen då den påvisar bolagets tillväxtförmåga. 

Omsättningen ökar då bolaget har fler uppdrag och indikerar hur företaget utvecklats 

under perioden. 

Resultatet inkluderades för att det påvisa företagets förmåga att tjäna pengar. T.ex. kan 

ett konsultbolag under lågkonjunktur välja att ta uppdrag som inte genererar vinst. Detta 

för att sysselsätta lediga konsulter och på så vis undvika nedskärningar. Effekten av 

detta är att omsättningen fortfarande kan vara hög trots att företaget går med förlust. 

Fokus ligger på rörelseresultatet och inte resultat efter finansiella poster. 

Rörelseresultatet ger en bild över framgången av företagets verksamhetsutveckling. 

Detta nyckeltal har hög relevans då det är konsultbolagens teknikkompetens som 

undersöks. Hög verksamhetsutveckling tyder på att teknikkompetensen är stor.  
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Vinstmarginal analyseras då detta nyckeltal påvisar resultatet i förhållande till 

omsättningen. Ett företag kan ha ett i absoluta tal högt resultat men kan ändå vara lågt i 

förhållande till bolagets omsättning. 

Utdelningshistoriken inkluderades i undersökningen då den i många fall återspeglar 

ledningens skicklighet och tilltro till företagets förmåga att generera ett kassaflöde i 

framtiden. Rationellt sett borde inte utdelningspolicyn påverka företaget då en 

investerare kan göra en s.k. hemmagjord utdelning.  

Exempel; i ett bolag som inte har någon utdelning kan investeraren sälja motsvarande 

värde aktier som annars hade delats ut. Alternativet är att om bolaget har utdelning och 

delar ut till aktieägarna kommer aktiekursen att sjunka motsvarande värde som delats ut 

som bl.a. bevisats av Mordigliani-Miller teoremet [21]. Det har dock visats att det finns 

mönster som tyder på att utdelningspolicyn påverkar aktiekursen. Ett sådant mönster är 

s.k. catering där ledningen t.ex. följer en hög utdelningspolicy för att attrahera en viss 

typ av investerare i detta fall äldre investerare och på så vis kan de trigga upp 

aktiekursen. 

En annan modell föreslår att investerare med begränsad information om bolaget 

observerar ledningens agerande [22]. Då ledningen tappar förtroende för bolagets 

framtida förmåga att generera pengar stoppas eller minskas troligen utdelningen. På 

samma vis betyder en ökad utdelning en ökad tro på bolagets förmåga att generera 

pengar i framtiden. Det visar också på att ledningen inte gör s.k. hording, där ledningen 

delar ut pengar som de inte anser kunna investera till en högre riskjusterad avkastning 

än vad ägarna själva kan göra.  

Debiteringsgrad är ett mycket viktigt nyckeltal inom konsultbranschen, då 

debiteringsgraden återspeglar företagets effektivitet. Exempelvis ges en antydan till hur 

mycket arbetskraft som "slösas" på administrativa sysslor. Det ger en indikation på 

företagets förmåga att placera rätt kompetens på rätt plats och företagets förmåga att 

sysselsätta konsulterna.  

"Mjukare" företagshändelser sammanställdes också i ett poängsystem. De olika 

händelserna poängsattes för att skapa en indikator på företagshändelser. 

Poängutdelningen fungerade så att för varje positivt händelse så som förvärv, höjd 

utdelning eller då VD:n uttryckt stor tilltro på framtiden ges; +1 poäng. För varje 

negativ händelse så som försäljning av dotterbolag
1
, nerläggning, omstrukturering eller 

då VD:n uttryckt oro för framtiden ges -1 poäng. Poängen +2 och -2 samt +0,5 och -0,5 

delades även ut för exceptionellt viktiga respektive mindre viktiga händelser. 

 

Kvantitativa undersökningens metodval – Regressionsanalys  

För att lättare kunna tolka datamängden som insamlats genomfördes en 

multivariatregressionsanalys. Regressionsanalys är ett bra sätt att hantera och identifiera 

sammanband mellan två dataserier. En multivariatregressionsanalys valdes då metoden 

passar detta fall med en beroende, och flera oberoende variabler [23]. 

                                                           
1
 Självfallet behöver t.ex. inte ett dotterbolag säljas p.g.a. negativa grunder utan det kan även ske på 

positiva grunder så som försäljning av delar av verksamheten i uppköpta bolag för att realisera 

synergivinster.  
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Determinationskoefficienten bestämdes även för att bedöma hur bra regressions-

analysen blev. För en förklaring för hur det går till refereras läsaren till [24]. 

Determinationskoefficienten återspeglar hur bra kurvanpassningen blev, där ett värde på 

1 betyder perfekt modell och ett värde på 0 betyder att modellen inte har någon som 

helst förmåga att förutse de faktiska värdena. 

MATLAB användes för att göra de nödvändiga beräkningarna, För MATLAB-koden se 

Bilaga B. Minsta kvadratmetoden användes (det finns en inbyggd funktion i 

MATLAB:s statistikverktygslåda) men en matrisberäkning valdes istället för att utföra 

de få beräkningarna direkt i MATLAB (grunden till koden togs från [23]). Läsaren 

refereras till referens [23] för en utförlig förklaring av minsta kvadratmetoden i en 

multivariatregressionsanalys samt implementering i MATLAB.  

Debiteringsgraden inkluderades ej i regressionsanalysen då Semcon inte redovisar det 

nyckeltalet offentligt.  

Förutom regressionsanalysen beräknades även korrelationen mellan de olika 

indikatorerna och personalomsättningen. 

Korrelationen är ett verktyg inom statistik för att beräkna det statistiska förhållandet 

mellan två vektorer.  

För att beräkna korrelationen mellan indikatorerna används MS Excels inbyggda 

funktion för korrelation (KORREL()). 

KORREL() beräknar korrelationen mellan två serier Ri och Rj enligt följande funktion 

[24]: 

 

Där kovariansen beräknas enligt följande formel: 

 

Där E(Ri) är funktionen för väntevärdet som i det här fallet är lika med det aritmetiska 

medelvärdet, då sannolikheten för varje utfall är den samma. 

SD(Ri) är funktionen för standardavvikelse som beräknas enligt följande funktion: 

 

Likt i föregående fall blir E(Ri) lika med det aritmetiska medelvärdet i och med att 

sannolikheten är den samma. 

 

Tidsperiod 

Tidsperioden 2000-2009 har varit en mycket intressant period för företagen och för 

denna undersökning. Under denna tidsperiod har två börskrascher infallit, dessa 

kommer troligen att återspeglas i resultatet, i och med att de är två stora cykler i 

världskonjunkturen. 
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3.2 Kvalitativ undersökning 

Intervjun besvarade frågor som inte gick att utläsa från den kvantitativa undersökningen 

genomfördes i två del-etapper. Den första intervjun genomfördes efter grundläggande 

teoretiska studier och utefter resultatet av den kvantitativa undersökningen dittills i 

undersökningen. Den andra intervjun genomfördes parallellt med den kvantitativa 

undersökningen. 
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4 Resultat 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen presenteras i grafer, medan den 

kvalitativa undersökningen är en sammanfattning av intervjun. Den fullständiga 

intervjun med Caroline Magnusson kan läsas i Bilaga C 

 

4.1 Kvantitativ undersökning 

Data från regressionsanalyserna sammanställdes i grafer för att ge en lätt översikt av 

resultatet. I graferna avbildas resultatet av regressionsanalysen som kurva och den 

uppmätta personalomsättningen som ringar.  

Personalomsättningen som företagen redovisat år för år sammanställdes i en graf, se 

Figur 4.1. 

 

 

Figur 4.1 Visar personalomsättningen för ÅF, Semcon och Sweco mellan 1990-2009. 
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Det första bolaget som analyserades var ÅF. Nedan presenteras resultatet från 

regressionsanalysen: 

 

Figur 4.2 Resultatet från regressionsanalysen av ÅF. Kurvan representerar utfallet som 

den framtagna modellen förutspår. Ringarna är den faktiska uppmätta personal-

omsättningen vid given tidpunkt.  
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Nästa bolag som analyserades var Semcon, nedan följer resultatet från 

regressionsanalysen: 

 

Figur 4.3 Resultatet från regressionsanalysen för Semcon. Kurvan representerar 

utfallet som den framtagna modellen förutspår. Ringarna är den faktiska uppmätta 

personal-omsättningen vid given tidpunkt. 
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Sista bolaget att analyseras blev Sweco, nedan är resultat från regressionsanalysen: 

 

Figur 4.4 Resultatet från regressionsanalysen för Sweco. Kurvan representerar utfallet 

som den framtagna modellen förutspår. Ringarna är den faktiska uppmätta personal-

omsättningen vid given tidpunkt. 

 

Determinationskoefficienten uppmättes även och resultatet presenteras i Figur 4.5 de 

olika bolagen: 

 

Figur 4.5 Visar determinationskoefficienten R² för regression analyserna som utfördes 

på de tre bolagen. 

  

R²

Semcon 0,4472

Sweco 0,5686

ÅF 0,7269
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Korrelationen mellan personalomsättning och de olika indikatorerna redovisas i Figur 

4.6. 

 

Figur 4.6 Visar korrelationen mellan personalomsättningen och de olika indikatorerna 

för de tre bolagen. 

 

4.2 Sammanfattning av kvalitativa undersökningen 

I intervjun koncentreras frågorna bl.a. kring personalomsättning, behandling av denna, 

dess konsekvenser och hur kunskapshanteringen ser ut.  

När man i första hand tänker på konsultprojekt brukar det vara en bild av långa broar 

och tågtunnlar. De stora projekten är dock långt ifrån representativa för hela branschen. 

Den övervägande majoriteten består av mindre projekt, exempelvis ett uppdrag där en 

ny turbin skall selekteras och köpas in till ett kraftverk. 

Caroline poängterar vikten av att personer i ett projekt har olika bakgrund, med detta 

menas inte enbart teknisk, utan även etnisk och geografisk. Detta motiverades med att 

människor med olika bakgrund tänker i olika mönster. De uppfattar exempelvis problem 

på olika vis och löser dem således på olika vis. Ibland skapar kommunikationsproblem, 

men dessa övervägs av fördelen från en bredare flora av problemlösningsmetoder. 

 

Personalomsättning och rekrytering 

Hur smidigt det går att ersätta en anställd i ett pågående projekt beror på två saker, 

huruvida kunden godkänner att nyckelpersonen byts och om det finns en lämplig 

ersättare. Om inte det finns en lämplig ersättare med tillräcklig kompetens kan flera ur 

gruppen behöva bytas ut.  

På grund av att många av projekten som drivs är mindre, är nyckelpersonen beroende av 

relationen till kund och beställare. Snittprojektet består inte heller av hundratals 

konsulter utan snarare av runt fem personer. Dessa personer behöver nödvändigtvis inte 

arbeta i team, men de arbetar i nära samband med varandra.  

Genomsnittstiden för ett projekt är ca tre månader, där tiden inte är relaterad till 

storleken på projektet. Specialkompetensrekrytering sker inte på förhand till enskilda 

projekt, då det tar för lång tid. Rekryteringsprocessen fungerar istället åt andra hållet. 

Kompetens inom ett område anställs och därefter kan konsultbolaget vara med i 

upphandlingar av projekt. Därför läggs inte anbud på projekt där kompetens saknas. Det 

framgår också att tid och kostnad kan påverkas av personalomsättning, men inte 

resultatet. 

ÅF Semcon Sweco

Rörelseresultat -0,29 -0,04 0,25

Omsättning -0,40 0,41 -0,10

Utdelning -0,66 0,09 0,02

Vinstmarginal 0,02 -0,02 0,37

Företagshändelser 0,31 -0,08 -0,26

Debiteringsgrad -0,02 0,15
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Caroline berättar också att inga extra resurser sätts in för att främja sammanhållningen i 

ett projekt, sammanhållning uppnås istället genom att anställa allmänt socialt 

kompetenta personer som har lätt att umgås med varandra. Det anhålls heller inga 

avslutningsfester, då man inte firar att en kollega går över till en konkurrent.  

 

Kunskapsdelning 

COWI likt många andra konsultbolag arbetar med kunskap inom bolaget. Framförallt 

har man olika styrnings- och dokumentationssystem där lösningar dokumenteras och 

klassificeras så att de kan återanvändas i framtida projekt. Det finns också en stor flora 

av interna utbildningar, mentorskap och nätverksplattformar för att underlätta 

informationsutbyte mellan konsulter.  

Den tydliga nätverksstrukturen underlättar åtkomsten av kunskap, t.ex. ledningssystem 

som baseras på tidigare projekt och lösningar. Som nyanställd på företaget tilldelas man 

en mentor och denne hjälper till att nätverka inom företaget. Det erbjuds också kurser 

för den nyanställda, exempelvis introduktionskurser, grundkurser o.s.v. för att lära sig 

hitta personer med rätt kompetens.  
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5 Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen av den kvantitativa och kvalitativa undersökningen. 

Den kvalitativa undersökningen belyste kunskapsdelningen inom organisationen och 

vikten av etnisk blandning för att öka möjligheten att angripa problem från många olika 

vinklar. Dessa två parametrar påverkar i sin tur det resultat företagen redovisar. 

Företagen presenterade ett sämre resultat under perioder med låg tillväxt i ekonomin, då 

man bortser från detta kan det uttydas att det finns en positiv korrelation mellan 

personalomsättning och redovisat resultat. Analysen av resultatet från den kvantitativa 

undersökningen genomfördes i två delar, dels en analys utifrån korrelationsdata och dels 

en regressionsanalys. 

 

5.1 Korrelation 

I rörelseresultatet kan man se en ungefär lika hög korrelation för ÅF och Sweco, de är 

dock båda motriktade och Semcon verkar var helt okorrelerad.  

Korrelationen för omsättningen var högre med ungefär lika hög korrelation för ÅF och 

Semcon, de är dock fortfarande motriktade. Denna gång är det Sweco som uppvisar en 

lägre korrelation. 

Aktieutdelningen visade sig vara väldigt okorrelerad med personalomsättningen för 

Semcon och Sweco. ÅF uppvisade dock en starkare negativ korrelation.  

Vinstmarginalen visade inte heller någon starkare korrelation, den var obefintlig för ÅF 

och Semcon och något högre för Sweco. 

Korrelationen för företagshändelserna var något högre. Högst var den för ÅF och Sweco 

men den var positiv för ÅF och negativ för Sweco. Lägst var den för Semcon, som inte 

visar någon korrelation alls. 

Debiteringsgraden var tämligen okorrelerad med personalomsättningen. Ingen större 

vikt läggs heller vid den då data från Semcon saknas.  

 

5.2 Regressionsanalys 

I regressionsanalysen lyckas vår modell förutspå personalomsättningen relativt väl i alla 

tre fall (de tre olika bolagen).  

I ÅF:s graf följer kurvan de faktiska värden relativt bra. Det är framförallt 2003, 2005 

och 2009 där den faktiska personalomsättningen gör större tvära hopp från tidigare år 

som modellen inte riktigt följer med.   

I Semcons fall får modellen betydligt större problem att förutse den faktiska 

personalomsättningen. Vid 2001 förutspår modellen helt fel och ligger sedan markant 

fel genom 2003 till 2006. På samma vis underreagerar modellen under 2007 till 2008 

och överreagerar under 2009. 

För Sweco lyckas modellen åter igen bättre med att förutse personalomsättningen. Den 

inleder perioden relativt bra men 2003 avviker det faktiska värdet markant från 

modellen. Under 2005 till 2006 överreagerar modellen för att senare underreagera vid 

2007.  Under 2008 till 2009 presterar modellen bättre. 
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Vid en analys av determinationskoefficienten, R
2
, ser vi att den återspeglar väldigt bra 

vad som går att utläsa ur graferna. ÅF hade den bästa anpassningen och Semcon den 

sämsta som också observerades i graferna. 

R
2
 förändrades relativt mycket för de olika fallen som tyder på att modellen inte är 

särkilt robust. Läsaren refereras till validiteten för en vidare förklaring.  

I ÅF:s fall uppnåddes ett R
2
 på över 0,7 vilket är väldigt bra och då tyder på att 

modellen är bra på att förutse personalomsättningen. 

 

5.3 Analys av kvalitativa undersökningen 

Storleken på uppdragen utgör grunden för storleken på projektgrupperna, som därav blir 

mindre och projekten löper över kortare tid. I mindre grupper kan projektmedlemmarna 

lära känna varandra bättre, de personliga relationerna påverkas i högre grad vid 

personalomsättning, trots att tiden är begränsande. Det är inte enbart gruppen som 

berörs av personalomsättningen, även beställare och leverantörer. Om en beställare 

exempelvis inte godkänner en ny nyckelperson får konsultbolaget problem.  

Anbud läggs ej på uppdrag som företaget inte har kompetens, då rekrytering tar för lång 

tid. Med detta menas att specialkompetensrekrytering inte sker, eller väldigt sällan. 

Konsultföretagen borde därför alltid ha tillräckligt med kunskap för att utföra uppdragen 

väl.  

Olika erfarenheter, bakgrund och etnicitet spelar en betydande roll då bakgrunden 

påverkar problemlösningsförmågan. Ju fler olika bakgrunder desto större variation på 

lösningen till problemet.  Flera olika lösningar till ett och samma problem ger större 

urvalsmöjligheter till slutgiltig lösning och därav bättre resultat  

Det kunskapsdelningscentrum där tidigare projekt dokumenteras underlättar 

kunskapsdelningen, och kompletteras med mentorskap, kurser för nyanställda. Den 

nyanställda förväntas att söka ny kunskap och utnyttja sin sociala förmåga för att 

utvidga kontaktnät såväl som kunskapsvärvning. Då inte den anställda håller måttet och 

söker tillräckligt kunskap kan problem uppstå och därav kan projektgrupperna behöva 

förändras.  

  



 

18 

 

6 Slutsats 

Följande slutsatser har dragits efter analysen utifrån data från den kvantitativa och 

kvalitativa undersökningen samt annan fakta som uppmärksammats under projektets 

gång. 

Det observerades ingen extremt hög korrelation mellan något nyckeltal och 

personalomsättningen. Däremot var korrelationen inte konsekvent låg och därmed var 

den svår att avfärda. Regressionsanalysen påvisar att det finns ett samband mellan 

personalomsättning och indikatorerna, men att validiteten i modellen kan ifrågasättas. 

Vidare är det intressant att ÅF:s personalomsättning avvek från Semcon och Swecos 

under lågkonjunkturen som efterföljde IT-kraschen. Detta kan bero av att det finns 

många faktorer som kan påverka personalomsättningen. En hög personalomsättningen 

kan t.ex. komma från att personalen är missnöjda, att företagen genomför 

omstruktureringsåtgärder och byter ut nyckelpersoner eller att det är en stark utveckling 

i branschen och många anställda byter jobb. Detta är faktorer som den kvalitativa 

undersökningen styrker. Den sistnämnda bör vara den övervägande kraftigaste 

anledningen då det verkar vara en positiv korrelation mellan personalomsättningen och 

konjunkturläget. 

Slutsatsen blir således att även om det finns en teoretisk negativ koppling mellan hög 

personalomsättning och kunskap i företag, så överspeglas den av andra faktorer. 

Slutsatsen är att personalomsättningen påverkar konsultföretagen positivt.  

Denna slutsats går rakt emot den konventionella kunskapen om att en hög 

personalomsättning påverkar ett företag negativt. Det behöver dock inte vara en 

motsägelse då en extremt hög personalomsättning säkerligen ger ett negativt resultat. 

Däremot påvisas att det finns en hälsosam nivå på personalomsättningen hos företag, 

vilket styrks av teorin. 

 

6.1 Andra slutsatser 

Några andra intressanta slutsatser är att konsultbolag inte rekryterar inför projekt. Utan 

man har en strategisk rekryterings fas, där man först uppmärksammar att det finns 

många uppdrag inom ett visst område. Därefter söks och anställs kompetens inom 

området för att sedan kunna vara med i upphandlingarna av sådana uppdrag. 

Konsultbolagen har inte heller några på förhand bestämda arbetsgrupper som man sedan 

delar ut till olika projekt. Dagens projekt är för individuella och kräver en 

specialsammansatt grupp för varje tillfälle, vilket kan minska inverkan av 

personalomsättning.  
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7 Diskussion 

Det är intressant att vår undersökning påvisar en korrelation mellan 

personalomsättningen och företags rörelseresultat. Det var dock inte väntat att 

korrelationen skulle vara positiv. Som beskrivet i slutsatsen hänförs det troligen från att 

det finns andra effekter som i större grad påverkar personalomsättningen och resultatet, 

såsom att hög aktivitet i en bransch under en högkonjunktur leder till en hög 

personalomsättning. Andra faktorer som påverkar enligt den kvalitativa undersökningen 

är exempelvis olika kompetensbakgrunder kan också påverka att hög 

personalomsättning ger positivt utslag, då många fler lösningsmöjligheter genereras.  

Att hög personalomsättning påverkar positivt kan också bero på att olika nyckelpersoner 

bytts ut och ersatts av någon med mer kunskap inom området och att detta välkomnas 

av beställaren. Att projekten även sträcker sig över kortare tidsperioder kan också 

påverka personalomsättningen, inga starka relationsband skapas, men det ger heller 

ingen möjlighet för utveckling mot högpresterande grupparbete som Wheelan beskriver 

[6]. 

Det finns studier [1] som påvisar att en viss grad av personalomsättning i företag är 

positivt, då det förhindrar stagnation inom företaget och innebär att man tar in nya idéer 

och kunskap. En annan aspekt är att kunskapsförlusten begränsas av att det oftast är 

yngre och nyanställda arbetare som byter jobb, vilka har mindre betydelse för företaget 

[16] 

 

7.1 Intervju 

Det är tydligt hur viktigt det är för den nyanställda i företaget att komma in i 

verksamheten och att lära sig den inbördes strukturella uppbyggnaden underlättar 

åtkomsten till kunskap. Det är förståeligt att ett projekt kan ta längre tid att fullfölja då 

projektet drabbas för personalomsättning och en slutsats kan dras, även om resultatet 

(kvalitén) inte påverkas, tid och kostnader påverkar vinsten för projektet. Om flera 

projekt dragit över tid eller budget kan det påverka företagets marginalresultat. Det är 

vanligt förekommande att projekt dra över tidplanen och budget [26], därav kan det i 

budgeten finnas buffertar, vilket kan resultera i att mindre överskridelser inte påverkar 

rörelseresultatet.  

Det är intressant att då en nyckelperson byts ut kan hela projektgruppen kommat att 

behöva förändras. Förändringen i projektgruppen medför högre turbulens inom 

projektet och påverkar inte enbart det egna projektet utan även beställare och 

leverantörer. Eftersom korrelationen mellan personalomsättning och rörelseresultatet 

var positiv överspeglas turbulenseffekten eller så förekommer personalomsättning i 

grupper tillräckligt sällan för att inte påverka negativt.  

 

7.2 Felkällor 

Förknippade med kvantitativa analyser är flera olika felkällor, som för lite data, data 

tagna från en missvisande tidsperiod eller att framtiden inte är likadan som dåtiden. Alla 

dessa felkällor kan ha drabbat vår undersökning och de är svåra att utvärdera. 
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Vår undersökning baserade sig på tre olika företag över en 10 års period. Alltså har vi 

30 olika verksamhetsår med ett 10 tal olika nyckeltal för varje år, totalt 300 mätpunkter. 

I en undersökning av den här typen kan 300 mätpunkter vara för lite för att ge en 

statistiskt säker undersökning. 

Även perioden 2000-2009 kan vara missvisande. Det har varit en händelserik tidsperiod 

med flera krascher. Två lågkonjunkturer i sig själv är inte ovanligt då konjunkturerna 

normalt rör sig på ett 5 års intervall (3,5 år uppgång och 1,5 år nergång i konjunkturen). 

Därmed är två lågkonjunkturer och två högkonjunkturer helt normalt för perioden. 

Däremot är amplituden på de konjunkturrörelser som inträffat varit ovanliga. 

Hastigheten som USA:s ekonomi stannade med under 2008 har inte skådats sedan de 

svåra åren kring 1929. Det representerar således inte ett normalfall. 

 

7.3 Validitet 

Validiteten av vårt resultat kan huvudsakligen ifrågasättas av två anledningar. Dels kan 

sambanden i våra antaganden för den kvantitativa undersökningen ifrågasättas och dels 

kan robustheten i modellen ifrågasättas. 

Ett flertal antaganden görs inledningsvis, dessa antaganden motiveras i vår ursprungliga 

teoriundersökning, men bevisas ej till hundra procent. I teoriavsnittet hänvisas det till 

andra undersökningar och teorier [1][17], därmed antogs att framgång och kunskap är 

likställt för konsultbolag. Förutom att länken bygger på ett antal teorier som, inte 

nödvändigtvis behöver stämma, så styrker inte kännedomen om att kunskap och 

framgång är ytterst svårt att mäta och definiera i företag.  

Vidare antas att framgång i företag är likställt med starka utslag i nyckeltalen som 

inkluderats. Ett företag är dock mycket mer komplicerat än ett fåtal nyckeltal och det är 

därmed ytterst svårt att sammanfatta ett stort börsnoterat bolag i några få parametrar. Ett 

företag kan redovisa sämre resultat ett år, men kan ändå gå bra, ty de presterat ett bättre 

än sina konkurrenter under samma förhållande. Dessutom finns det en stor "mjuk 

faktor" i bolagen som är svåra att mäta med siffror, exempelvis betydelsen av 

omorganisationer eller byte av styrelse/ledningsgrupp. Undersökningen försöker 

visserligen i viss mån ta hänsyn till sådana faktorer genom poängsättnigen av 

företagshändelser. Händelser av denna typ är dock oftast tvetydliga och en kvalitativ 

studie skulle ha behövts genomförts i mer eller mindre varje fall för att utröna påverkan 

i bolaget. 

När studier av denna typ med en kvantitativ analys genomförs med mål att komma fram 

till en modell för att förutse något måste robustheten i modellen beaktas. Det brukar gå 

till så att hundratals eller till och med tusentals olika versioner av modellen testas och 

utvärderas. På så vis kan den mest lämpliga modellen ta fram. Dels bör varje modell 

testas i flera olika fall. Om utslaget förändras kraftig p.g.a. en liten förändring i indata 

eller en liten förändring i modellen anses modellen inte vara särskilt robust. Det är 

tyvärr också något som modellen i denna rapport indikerar genom att den passar relativt 

olika bra för de olika bolagen trotts att bolagen betett sig ganska så likt i 

undersökningen.  

Vi har inte haft tid i projektet för att fortsätta med en studie för att bestämma 

robustheten på modellen. Därmed skulle en vidare studie i ämnet förslagsvis fokusera 

på att testa hur resultatet påverkas av små förändringar i modellen, som omviktning av 
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betydelsen av olika indata, inkludering och exkludering av olika nyckeltal eller 

introduktion av fel i indata.    

En sådan studie skulle vara oumbärlig för att förankra det uppnådda resultatet. Dock 

måste även risken beaktas för att modellen anpassas för mycket. Ironiskt sätt har det 

hänt många tidigare studier som utförts på samma vis. Där tusentals olika modeller 

testas på historiskt data. Slutligen kommer undersökningen fram till en slutlig modell 

som gett bäst resultat, dock finns det ingen vidare fundamental förklaring till varför 

modellen ser ut som den gör. Det är helt enkelt den modellen som gav bäst resultat. 

Tyvärr visar det sig i många fall att endast för att något har varit på ett vist sätt historiskt 

betyder det inte att det kommer att vara så i framtiden. Ett exempel på detta är 

modellerna som bevisar ett sammanband mellan månens faser och börsens rörelser. 

Testar man tillräckligt många olika faktorer (som blir lätt med dagens snabba datorer) 

går det alltid att hitta slumpvisa sammanband mellan annars oberoende data.  

 

7.4 Reflektioner 

Efter att ha genomfört projektet inser vi att det finns några delar vi borde skött 

annorlunda. Hur vi ville gå tillväga i projektet bestämdes i ett väldigt tidigt skede i 

projektet vilket visserligen fick oss att hålla ett högt tempo. Dock så snöade vi in oss en 

aning på lösningen och såg därmed inte alla nackdelar.  

Det hade varit fördelaktigt om vi planerat hanteringen och analysen av information 

annorlunda. Resultatet var att mycket energi lades ner på delar som till slut skrotades för 

att det inte var särskilt bra. Den energin hade t.ex. istället kunnat läggas på att analysera 

robustheten i den framtagna modellen som diskuteras i föregående rubrik. Mer energi 

hade också kunnat läggas på att bättre väva samman slutsatserna från den kvalitativa 

och den kvantitativa undersökningen.  

Vi insåg tidigt vikten av en väl definierad frågeställning och fokuserade mycket på att 

komma fram till en. Frågeställningen blev visserligen i sig själv ganska konkret men för 

att bevisa den krävdes en stor analys av svår definierade begrepp. Därmed hade det varit 

positivt om frågan istället involverat begrepp som lättare kunnat undersökas och som 

därmed inte hade inneburit en lika omfattande litteraturstudie.  

  



 

22 

 

8 Referenser 

[1] Mattsson&Saraste (2002). Employee turnover and knowledge in organizations: A 

look at the effects of employee turnover on organizational knowledge markets. Master 

thesis, Software engineering Center Melbourne, Australia. Linköpings Universitet, 

Sverige.  

[2] Berg, Manne (2010).Kunskapshanteringens dualism: Informationsteknologins 

effekter på arbetet. Lic.-avh., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

[3] Braunerhjelm, Pontus (2000). Knowledge capital and the “new economy”: Firm 

size, performance and Network.20 (vol).Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. 

[4] Frappaolo, Carl (2006). Knowledge Management. Storbritannien: Capstone 

Publishing. 

[5] Eskerod, Pernille&Blinchfeldt S. Bodil (2004). Managing team entrees and 

withdrawls during the project life cycle. International Journal of Project 

Managment.2005:26, 495-503. 

[6] Wheelan, Susan (2009) Creating effective teams: A guide for members and leaders. 

3. Uppl. USA: Sage Publications.  

[7] Sökord; Kunskap (2011). Svenska akademins ordlista. s. 488, 

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx (2011-05-04) 

[8] Nonaka& Takeuchi (1995) The knowledge-Creating company: How Japanese 

companies create the dynamics of innovation. New York Oxford: Oxford university 

press. 

[9] Berio, Giuseppe & Harzallah, Mounira (2005)Knowledge Management for 

competence Management.Journal of universal knowledge management, Vol. 0, no. 1, 

21-28 

[10] King R. William (2009) Knowledge Management and Organizational Learning: 

Annals of information systems. 4. Vol., 3-14. London: Springer. 

[11] Nonaka& Takeuchi (1995) The knowledge-Creating company: How Japanese 

companies create the dynamics of innovation. s. 9. New York Oxford: Oxford 

university press. 

[12] Lennéer-Axelsson, B & Thylefors I (1997)  Arbetsgruppens psykologi. 2. Uppl. 

Natur & Kultur. 

[13] Izquierdo-Cortazar, Daniel, Robles, Gregorio, Ortega, Felipe och Conzales-

Barahona M. Jesus (2009) Using software Archaeology to measure knowledge loss in 

software projects due to developer turnover. 42
nd

 Hawaii International Conference on 

System Science.Universitet Rey Juan Carlos, Madrid, Spanien. 

[14] Guidice M. Rebecca m.fl. (2009) The indirect relationship between organizational-

level knowledge worker turnover and innovation: An integrated application of related 

literature. The Learning Organization, Vol. 16, No. 2, 143-167. DOI 

10.1108/09696470910939215 



 

23 

 

[15] Ayas, Karen (1996) Professional project management: a shift towards learning and 

a knowledge creating structure. International Journal of Project Management, Vol. 14, 

No.3, 131-161.  

[16] Parker S. Stephen & Skitmore, Martin (2004) Project management turnover: causes 

and effects on project performance. International Journal of Project Management 

Vol.23 (2005) 205–214. DOI:10.1016/j.ijproman.2004.10.004 

[17] The Cipd (2003) People and performance in knowledge-intensive firms. 

Wimbledon: Chartered institute of personnel and development 

[18] The Cipd (2003) People and performance in knowledge-intensive firms. s.6. 

Wimbledon: Chartered institute of personnel and development 

[19] Zeynep, Ton och Huckman, Robert S.(2008) Managing the impact of employee 

turnover on performance: The role of process conformance. Organization Science, Vol. 

19, No. 1, 56-68. DOI:10.1287/orsc.1070.0294 

[20] Braunerhjelm, Pontus (2000). Knowledge capital and the “new economy”: Firm 

size, performance and Network.20 (vol). s. 39. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. 

[21] Lucy F. Ackertoch Richard, Ph.D. Deaves (2009) Behavioral Finance. I Do 

Behavioral Factors Explain Stock Market Puzzles? USA. Cengage Learning INC
 

[22] Miller, Merton H och Rock, Kevin (1985) Journal of Finance. Dividend Policy 

under Asymmetric Information. Vol. 40, No. 4. E-ISSN: 15406261  

[23] Brown, Scott H (2009) Alabama Journal of Mathematics. Multiple Linear 

Regression Analysis: A matrix Approach with MATLAB. Spring/Fall 2009 

[24] Cottrell, Allin (2003) Regression Analysis: Basic Concepts. Kursdokumentation, 

Wake Forest University Fall 2010.  

[25] Berk, Jonathan och DeMarzo, Peter (2007) Corporate Finance. I Optimal Portfolio 

Choice and the Capital Asset Pricing Model.2 Uppl. USA. Pearson Education. 

[26] Tonnquist, Bo (2009) Projektledning. Bonnier Utbildning 

 



I 

 

Bilaga A - Definition av termer 

 

Omsättning 

Omsättning är det belopp som ett företag har sålt varor eller tjänster för under en period. 

I den här rapporten menas omsättningen för ett verksamhetsår.  

Omsättningen inkluderades då det är ett grundläggande mått i en balansräkning. Över 

tiden återspeglar det bl.a. företagets tillväxt som vi anser vara viktigt för 

undersökningen.  

 

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet är differensen mellan rörelseintäkter och rörelsekostnader. Alltså är det 

resultatet innan finansiella poster och resultatet hänförs då till rörelsen och inte till 

finansiella händelser. 

Vi valde att koncentrera oss på rörelseresultatet istället för resultatet efter finansiella 

poster för att ge oss en bild över hur företagets resultat från verksamheten utvecklats. 

Det har en stor betydelse i undersökningen då det är konsultbolagens teknikkompetens 

vi undersöker. 

 

Vinstmarginal 

Vinstmarginalen beräknas som årets resultat genom omsättningen, observera att det inte 

är rörelseresultatet utan resultatet, d.v.s. vinstmarginalen påverkas av finansiella 

händelser. 

Vinstmarginalen är ett mycket viktigt nyckeltal för att ge en djupare inblick i 

undersökningen, då det ställer resultatet i förhållande till omsättningen och påvisar 

företagets förmåga att generera vinst. 

 

Utdelning 

Utdelningen är det beloppet som företaget delar ut till aktieägarna per år. 

Att utdelningen inkluderades kan anses vara onödigt då resultatet redan mäts men det 

går i många fall att utläsa mer ur ett företags utdelningshistorik än dess resultat. En 

företagsutdelningspolicy påvisar många faktorer t.ex. bolagets tilltro till framtida 

resultat eller företagets benägenhet att inte slösa på kapital. 

 

Debiteringsgrad 

Debiteringsgrad är debiterbara timmar i förhållande till arbetade timmar. Det återspeglar 

hur stor del företagets konsulter arbetar på debiterbara projekt. 

Debiteringsgrad är ett otroligt viktigt nyckeltal inom konsultbranschen och var därmed 

ett givet nyckeltal för vår undersökning. Debiteringsgraden återspeglar företagets 



 

II 

 

effektivitet, så som hur mycket arbetskraft som "slösas" på administrativa sysslor, 

företagets förmåga att ha rätt kompetens och företagets förmåga att sysselsätta sina 

konsulter. 

 

Personalomsättning 

Personalomsättningen är kvoten mellan personal som slutar och den totala personalen 

presenterad i procent. 
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Bilaga B – MATLAB kod 

Nedan följer MATLAB-koden för regressionsanalysen. Koden är den samma för de 

olika bolagen, bara det att X matrisen och Y vektorn uppdateras med respektive data. 

 

clear all 

clf 

  

X=[1 339.31 1747 74.731397 5.2; 

1 85.001 1963 74.731397 4.5; 

1 -135.575 1916 11.497138 -7.9; 

1 52.876 1995 14.9462794 2.3; 

1 36.486 2135.969 7.7016888 1.4; 

1 226.345 2268.915 14.905355 9.2; 

1 168.319 3114 48.833925 5; 

1 331.879 3862 110.079015 8.3; 

1 478.663 4569.655 109.768757 10.1; 

1 388.252 4692.002 135.1000008 8]; 

  

Y=[12;13;11;18;15;17;18;12.4;13.06;6.26]; 

  

A=X'*X; 

  

K=(X'*X)^-1; 

  

B=K*X'*Y; 

B 

M=X*B; 

M 

E=Y-M; 

%sum(E) 

%MaxErr=max(abs(Y-M)) 

SSR=sum(E.^2); 

SST=sum((Y-mean(Y)).^2); 

  

R2=1-SSR/SST 

  

A=[2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009]; 

plot(A,M) 

hold on 

plot(A,Y,'o') 

grid on 
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Bilaga C - Intervju COWI 

Q: Är det lätt att ersätta en anställd i ett projekt med en annan anställd inom företaget?  

A:Beror på två saker, dels accepterar kunden att man byter ut nyckelpersoner? och dels 

att man då ska ha någon som är tillgänglig och har motsvarande kompetens. Byter man 

ut någon så måste man kanske byta ut flera andra personer i gruppen då kompetensen 

kanske inte längre passar. 

Q: Att få in en ny medarbetare i ett redan pågående projekt skadar det resultatet för 

projektet? 

A:Inte resultatet men tidsplanen och kostnaden kan påverkas. 

Q:Finns det någon form av nätverksstruktur inom företaget som underlättar att 

kunskapen överförs, delas och lärs mellan de anställda? 

A:Ja, det finns ledningssystem d.v.s. lösningar, projekt, misstag och liknande finns 

dokumenterade. Nyanställda har mentorer som kan hjälpa dem med att nätverka inom 

företaget även intranätet är uppbyggt för att man ska lätt kunna hitta personer med olika 

kompetenser. 

Q:Hur stor andel är större projekt och hur många är ensamma jobb? 

A:Absolut största majoriteten är små uppdrag men en konsult arbetar aldrig ensam det 

blir alltid en dialog mellan beställarna och konsulten  

Q:Hur många deltagare är det i en medelgrupp? 

A:5 personer, finns inga grupper man skapar en grupp beroende på vilka som finns 

tillgängliga, krav o.s.v. 

Q:Hur lång tid tar ett projekt i medel? 

A:3 månader, tiden är ej relaterad till storleken på projektet.  

Q:Brukar ni rekrytera specialkompetens till projekt och i sådana fall intern eller externt? 

A:Lägger aldrig anbud på sådant vi inte har kompetens för.  Tar för lång tid. Externa 

konsulter eller anställningar sker innan. Vi har lite koll på vad för projekt som finns, är 

aktuella o.s.v. och vi anställer kompetens där efter, inte inför ett projekt. 

Q:Finns det något speciellt sätt som man hanterar nya medarbetare och de som slutar? 

T.ex. avskedsfest. 

A:Inga avskedsfester, dock vid pension och andra kalas. Går man till en konkurrent är 

det inget vi firar. Massvis med kurser för nyanställda, introduktionskurs, grundkurs osv. 

Q:Hur viktigt är sammanhållningen i en projektgrupp? 

A:Om det är något väldigt speciellt i projektet så kan man satsa på event och liknande 

för sammansvetsning. Även en del personalfester o.s.v. men annars bygger det till stor 

del på social kompetens hos de anställda.  

Q:Har du lagt märket till om någon grupp har presterat bättre eller sämre efter att någon 

har lämnat en grupp? 

A:Absolut, finns både nyckelpersoner och personer vi får kasta ut. Oftast är det samma 

personer. Har att göra med anpassbarhet, smidighet och andra personliga egenskaper.  



 

V 

 

Notering 

Det är väldigt viktigt med många personer som har olika bakgrunder. Inte bara tekniskt 

utan också, geografiskt, etniskt kön och liknande för man tänker på olika sätt. 
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Bilaga D – Data från kvantitativundersökningen 

 

År ÅF Index resultat Index Omsättning Index utdelning Vinst marginal debieteringsgradPersonalomsättning

1999 100 100 100 13

2000 688,41 108,3746898 100 5,2 70% 12

2001 172,45 121,7741935 100 4,5 69,70% 13

2002 -275,06 118,8585608 15,38461538 -7,9 66,40% 11

2003 107,28 123,7593052 20 2,3 67,60% 18

2004 74,02 132,5042804 10,30582742 1,4 68,50% 15

2005 459,22 140,7515509 19,94523801 9,2 71,50% 17

2006 341,49 193,1761787 65,34592816 5 72,90% 18

2007 673,33 239,5781638 147,2995547 8,3 75,1 12,4

2008 971,14 283,4773573 146,8843905 10,1 74,10% 13,06

2009 787,71 291,0671216 180,7807779 8 71,30% 6,26

ÅF data resultat mSEK omsättning mSEK utdelning totalt mSEKvinst marginal % debieteringsgrad

1999 49,289 1612 74,731397 3,4 68%

2000 339,31 1747 74,731397 5,2 70%

2001 85,001 1963 74,731397 4,5 69,70%

2002 -135,575 1916 11,497138 -7,9 66,40%

2003 52,876 1995 14,9462794 2,3 67,60%

2004 36,486 2135,969 7,7016888 1,4 68,50%

2005 226,345 2268,915 14,905355 9,2 71,50%

2006 168,319 3114 48,833925 5 72,90%

2007 331,879 3862 110,079015 8,3 75,1

2008 478,663 4569,655 109,768757 10,1 74,10%

2009 388,252 4692,002 135,1000008 8 71,30%

År Semcon Index resultat Index Omsättning Index utdelning Vinst marginal debieteringsgradPersonalomsättning

1999 100 100 100 15

2000 59,36 116,6453966 35,71428571 5 19

2001 6,75 130,472264 0 0,5 19

2002 11,97 138,9925883 0 0 15

2003 -62,56 138,8209612 0 -7,9 13

2004 70,86 149,3144181 0 2,5 12

2005 113,44 173,2170237 0 6,5 10

2006 61,26 157,6606833 0 3,7 12

2007 -13,15 289,2182976 0 -1,4 19

2008 109,24 382,0266358 0 3,9 20

2009 -244,79 264,1690793 0 -11,3 15

Semcon data resultat mSEK omsättning mSEK utdelning totalt mSEKvinst marginal % debieteringsgrad

1999 84,4 863,5 24,2739294 9,8

2000 50,1 1007,233 8,6692605 5

2001 5,7 1126,628 0 0,5

2002 10,1 1200,201 0 0

2003 -52,8 1198,719 0 -7,9

2004 59,81 1289,33 0 2,5

2005 95,747 1495,729 0 6,5

2006 51,7 1361,4 0 3,7

2007 -11,1 2497,4 0 -1,4

2008 92,2 3298,8 0 3,9

2009 -206,6 2281,1 0 -11,3

År Sweco Index resultat Index Omsättning Index utdelning Vinst marginal debieteringsgradPersonalomsättning

1999 100 100 100 16

2000 2212,39 107,7262693 409,217661 28,5 70 16,3

2001 692,04 118,2057886 982,1223864 10,7 70 15,1

2002 421,24 126,4839343 594,7057244 5 69 12,5

2003 428,32 135,6021584 286,4849342 5,4 69 8,9

2004 923,01 192,6293844 373,6106369 7,1 72,1 11,3

2005 1201,77 206,7819475 1472,495711 10,4 74,2 11,8

2006 1601,33 238,8214373 1447,745725 9,4 75,3 12,5

2007 1913,72 280,1999019 1490,879478 9,3 76,1 15

2008 2638,50 338,6558744 943,4126076 10,6 75,6 13

2009 1962,83 327,3669365 963,8734907 8,3 73,6 14

Sweco data resultat mSEK omsättning mSEK utdelning totalt mSEKvinst marginal % debieteringsgrad

1999 22,6 1630,8 18,083286 0,2 68

2000 500 1756,8 74 28,5 70

2001 156,4 1927,7 177,6 10,7 70

2002 95,2 2062,7 107,542337 5 69

2003 96,8 2211,4 51,80589 5,4 69

2004 208,6 3141,4 67,56108 7,1 72,1

2005 271,6 3372,2 266,2756108 10,4 74,2

2006 361,9 3894,7 261,8 9,4 75,3

2007 432,5 4569,5 269,6 9,3 76,1

2008 596,3 5522,8 170,6 10,6 75,6

2009 443,6 5338,7 174,3 8,3 73,6
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Bilaga E –Årsberättelse 

 

ÅF 

2000 

Året började dåligt men slutade till det bättre. ÅF redovisade ett resultat som var ett av 

de bästa de gjort någonsin. Ett anta bra år har föranlett till en riktigt svag period. Vid 

skiftet 1999/2000 var ÅFs kapacitetsutnyttjande det lägsta på flera år. Prismarginalerna 

förbättrades emellertid ej under året. Vid slutet av 2000 och hittills (början av 2001) har 

kapacitetsutnyttjandet återhämtat sig en del. ÅF har därmed en positivt syn på 2001 och 

hoppas på en fortsatt återhämtning. 

post  mKr 

Resultat 339,31 

Omsättning 1747,00 

Utdelning 74,73 

 

2001 

2001 gick rakt emot 2000. Året började bra med fortsatt återhämtning. Men 

återhämtningen mattade av sig och försämrades under årets andra hälft. 

ÅF hänför detta till den det försämrade ekonomiska läget i världen under året. 

post  mKr 

Resultat 85,001 

Omsättning 1963,00 

Utdelning 74,73 

 

2002 

2002 fortsatte på det svaga läget under andra halvåret 2001. ÅF redovisade en förlust 

för året och en kraftigt sänkt utdelning.  

ÅF har också valt att omorganisera sin företagsstruktur som böjar verka från årsskiftet 

2002/2003. Man har trimmat organisationen för att svara på det rådande konjunkturläget 

och passade då även på att omorganisera ÅF till efter fem divisioner som alla ansvarar 

för olika teknikområden. 

post  mKr 

Resultat -135,575 

Omsättning 1916,00 

Utdelning 11,50 

 

2003 

2003 blev ett något bättre år än 2002, ÅF gick med mindre vinst. 

ÅF fortsatte även att skära i organisationen och sålde ett dotterbolag. Effekten av 

besparingsprogrammen från 2002 började även visas i resultatet. 
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post  mKr 

Resultat 52,876 

Omsättning 1995,00 

Utdelning 14,95 

 

2004 

2004 blev likt 2003 och ÅF redovisade ett likt resultat. Början på året var svagt men en 

viss återhämtning tog fart under andra halvan. Resultatet belastades dock av fortsatta 

förluster inom affärsområdet ”system”. Som respons på detta genomfördes två 

besparingsprogram inom området. ÅF tillskriver en del av återhämtningen under årets 

andra halva till synergieffekter från omorganisationen som genomfördes skiftet 

2002/2003. Nu kan man lättare använda konsulter från andra håll i ÅF. Därmed ser ÅF 

positivt på 2005. 

post  mKr 

Resultat 36,486 

Omsättning 2135,97 

Utdelning 7,70 

 

2005 

2005 blev ett väldigt bra år med kraftigt förbättrat resultat.  

post  mKr 

Resultat 226,345 

Omsättning 2268,92 

Utdelning 14,91 

 

2006 

2006 blev ett ännu bättre år än 2005 och återhämtningen mot nya rekordvinster är nu i 

full gång. Konjunkturläget förbättrades ordentligt vilket har gjort att ÅF har investerat 

kraftigt i nya företag. Man har även genomfört en nyemission för att ta in ytterligare 

kapital. Det är nu med andra ord fullt ös. 
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ÅF har även fortsatt jobba starkt med deras koncept ”One ÅF”. Det är en idébank där 

man sparar lösningar på problem man löst. På så vis har man redan lösningar på många 

nya konstruktioner som ska lösas och man får en effektivare kapacitetsutnyttjande, 

menar man. Slutligen har man en väldigt positiv syn på 2007. 

post  mKr 

Resultat 168,319 

Omsättning 3862,00 

Utdelning 110,08 

 

2007 

Resultatet fortsatte att kraftigt förbättras under 2007 och fördubblades mot 2006.  

post  mKr 

Resultat 331,88 

Omsättning 3862,00 

Utdelning 110,08 

 

2008 

ÅF fortsatte att förbättra resultatet och redovisade sitt bästa resultat någonsin. ÅF köpte 

10 olika företag och fortsatte kraftigt att expandera. 

Man fortsatte även utveckla One ÅF, idébanken, för att utnyttja sina konsulter ännu 

effektivare. 

Slutligen varnar ÅF för utsikterna för 2009 men försöker ändå vara positiv i det längre 

perspektivet. 

post  mKr 

Resultat 478,66 

Omsättning 4569,66 

Utdelning 109,77 

 

2009 

Konjunkturläget under 2009 var mycket svårt men ÅF levererade ändå ett 

förhållandevis bra resultat. Det var något sämre än 2008 men långt ifrån en förlust. ÅF 

menar på att dess goda branschspridning har dämpat effekten av nedgången i 

konjekturen.  

ÅFs Vd menar på att 2009 blev deras bästa år någonsin eftersom de levererande ett bra 

resultat trotts den extremt stora nedgång i konjekturen.  

 

post  mKr 

Resultat 388,25 

Omsättning 4692,00 

Utdelning 135,10 
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Semcon 

 

2000 

2000 blev ett år med hög tillväxt men Semcon redovisade ändå en relativt låg 

rörelsemarginal. Detta hänförs i stor del till avveckling av ett av affärsområdena. 

Semcon har dock samtidigt genomfört ett stort uppköp och därmed kraftigt ökat sina 

antal anställda under året. 

Semcon har också genomfört en omorganisation under året där man dela upp Semcon i 

tre separata bolag. Tanken är att lättare kunna erbjuda kunder en helhetslösning 

 

post  mKr 

Resultat 50,10 

Omsättning 1007,23 

Utdelning 8,67 

 

2001 

Semcon redovisade en försäljningsökning under året trotts den kraftigt avmattade 

konjunkturen som inte minst drabbade it och telekommunikation under andra halvan på 

året. Semcon var snabba med att lansera ett besparingsprogram där man la ner 

avdelningar som visade dålig lönsamhet samt många administratörer skars ner. Detta för 

att snabbt ompositionera sig från kraftig tillväxt till det nu rådande konjunkturläget. 

Semcon har en svag syn på 2002 och tänker prioritera lönsamhet framför expansion. 

post  mKr 

Resultat 5,70 

Omsättning 1126,63 

Utdelning 0,00 

 

2002 

Semcon redovisade ett förvisso svagt resultat men man gick inte med förlust vilket är 

ganska bra med tanke på det dåliga läget i branschen. Omstruktureringar har fortsatt att 

belasta resultatet under året. Efterfrågan var allt genom 2002 svag och Semcon är 

inställd på ytterligare ett nytt svagt år.  

post  mKr 

Resultat 10,10 

Omsättning 1200,20 

Utdelning 0,00 

 

2003 

2003 blev ett ännu sämre år och Semcon redovisade en förlust. Under slutet av 2003 

märkte man en viss stabilisering vilket ger hopp om ett något bättre 2004. Resultatet var 



 

XI 

 

det sämsta någonsin och tillskrivs den låga efterfrågan vilket gjorde resursutnyttjandet 

väldigt lågt. Dessutom har Semcon haft problem med affärer som inte utvecklats som 

planerats. Vilket krävde snabb nedläggning av berörda delar av verksamheten. Semcon 

har fortsatt arbeta med sitt besparingsprogram som har varit framgångsrikt. Trotts detta 

redovisades dock ändå ett negativt resultat.  

post  mKr 

Resultat -52,80 

Omsättning 1198,72 

Utdelning 0,00 

 

2004 

2004 blev ett betydligt bättre år med ökad försäljning och resultatförbättring. Semcon 

har åter igen börjat öka på personalstyrkan och ser fortsatta rekryteringsbehov inför 

2005. 2004 beskrivs som en snabb vändning och man har stora förhoppningar på nästa 

år. 

post  mKr 

Resultat 59,81 

Omsättning 1289,33 

Utdelning 0,00 

 

2005 

2005 presenterade det bästa resultatet någonsin och allt tyder på ett minst lika bra 2006. 

Semcon fortsätter att satsa på en hög rörelsemarginal som man försöker uppnå genom 

att koncentrera sig på vissa affärsområden.  

post  mKr 

Resultat 95,75 

Omsättning 1495,73 

Utdelning 0,00 

 

2006 

2006 blev ett något sämre resultat än 2005 dock fortfarande i sig är ett starkt resultat. 

Vilket tillskrivs stora strukturella förändringar som gjordes för fortsatt expansion.  

post  mKr 

Resultat 51,70 

Omsättning 1361,40 

Utdelning 0,00 

 

2007 

2007 ökade intäkterna kraftigt mot föregående år. Semcon gjorde också stora 

företagsuppköp under 2007 vilket bidrog till att Semcon fick sänka utdelningen till 0. 

Resultatet efter skatt blev betydligt högre än föregående år. OBS avvikelse från 
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resultatet nedan och resultatet i texten hänförs till att rörelseresultatet redovisas nedan 

medan referensen till resultat ovan anspelar på resultatet efter finansiella poster. 

post  mKr 

Resultat -11,10 

Omsättning 2497,40 

Utdelning 0,00 

 

2008 

Semcon har under 2008 fortsatt bredda sin kompetens och internationaliserat sig. 

Semcon hade den största omsättningen någonsin och även ett starkt resultat. Semcon har 

under året stärkt sin finansiella ställning med en betydligt lägre skuldsättningsgrad och 

en högre soliditet.  

post  mKr 

Resultat 92,20 

Omsättning 3298,80 

Utdelning 0,00 

 

2009 

Semcon drabbades hårt under 2009 av den kraftigt försämrade konjunkturen. Vilket 

resulterade i en betydligt lägre omsättning och följaktligen en sämre 

sysselsättningsgrad. Resultatet föll kraftigt och Semcon gick med stor förlust. Resultatet 

belastades av diverse åtgärdsprogram, nedskrivningar av goodwill samt reserveringar av 

osäkra kundfodringar. Sista kvartalet visade dock på en viss återhämtning och synen på 

2010 är god. 

post  mKr 

Resultat -206,60 

Omsättning 2281,10 

Utdelning 0,00 

 

Sweco 

 

2000 

Swecos resultat förbättrades betydligt sedan föregående år och även omsättningen 

ökade. Sweco genomförde en extrautdelning utöver den vanliga utdelningen. Under året 

startades ett projekt med syfte att omorganisera samt identifiera och satsa på lönsamma 

områden.  

post  mKr 

Resultat 500,00 

Omsättning 1756,80 

Utdelning 74,00 
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2001 

Intäkterna fördubblades nästan sedan föregående år. Sweco valde att dels höja den 

ordinarie utdelningen med 20% och dels att ge en extremt stor extrautdelning för 2001. 

Sweco fortsatte arbeta med omstruktureringarna som påbörjades föregående år.  

post  mKr 

Resultat 156,40 

Omsättning 1927,70 

Utdelning 177,60 

 

2002 

Sweco redovisade ett något sämre resultat än föregående år. Man såg en stark tillväxt 

under Q4. Styrelsen föreslår en ytterligare 25% höjning av den ordinarie utdelningen 

samt en extrautdelning även detta år, dock lägre än föregående. Under 2002 fortsatte 

Sweco arbeta med de effektiviseringsåtgärder som infördes 2000. 

post  mKr 

Resultat 95,20 

Omsättning 2062,70 

Utdelning 107,54 

 

2003 

Sweco fortsatte med att redovisa ett ännu bättre resultat. Vilket dels kan tillskriva de 

lyckade tidigare genomförda omorganisationsåtgärder. Nettoomsättningen ökade vilket 

helt och hållet var organisk tillväxt. Förbättringen var imponerande med tanke på den 

annars svaga marknaden. Under året förvärvade Sweco två andra bolag vilket gjorde 

Sweco till ett av de större konsultbolagen i norden. 

post  mKr 

Resultat 96,80 

Omsättning 2211,40 

Utdelning 51,81 

 

2004 

2004 blev ett riktigt bra år med kraftigt förbättrat rörelseresultat samt omsättning. 

Dessutom fortsatte Sweco även med internationalisering. Styrelsen föreslår en höjning 

av utdelningen med 33 %. Integrationen av de två mycket stora förvärven föregående år 

har blivit över förväntningarna. Debiteringsgraden fortsatte att öka samt under året såg 

en kraftigt förbättrad aktiekurs.   

post  mKr 

Resultat 208,60 

Omsättning 3141,40 

Utdelning 67,56 
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2005 

Rörelseresultatet fortsatte att förbättras under året. Utdelningen höjs även i år samt en 

extrautdelning föreslås. 2005 blev Swecos bästa år någonsin vilket återspeglades i den 

kraftig förbättrade aktiekursen. Alla områden inom Sweco gick med vinst.  

 

post  mKr 

Resultat 271,60 

Omsättning 3372,20 

Utdelning 266,28 

 

2006 

Rörelseresultatet förbättrades även under 2006. Styrelsen föreslår en höjd ordinarie 

utdelning samt en extrautdelning även detta år. 2006 blev ett nytt rekordår. Sweco har 

nu också en stark internationell ställning. Sweco har också en stark finansiell ställning 

för fortsatta förvärv. 

post  mKr 

Resultat 361,90 

Omsättning 3894,70 

Utdelning 261,80 

 

2007 

Resultatet fortsatte förbättras under 2007 och föreslår styrelsen en höjd utdelning. En 

god konjunktur har hjälpt Sweco nå dessa toppresultat. Expansionen i central och 

Östeuropa har fortsatt . Sammantaget har Sweco ett starkt finansiellt läge inför 2008. 

post  mKr 

Resultat 432,50 

Omsättning 4569,50 

Utdelning 269,60 

 

2008 

Resultatet fortsatte förbättras. Styrelsen föreslår en utdelning på samma nivå som 

föregående år. Under 2008 såg Sweco ett gradvis försämrande marknadsläge. Men trotts 

den snabbt bromsande konjunkturen kunde Sweco redovisa ett förbättrat resultat. Sweco 

har fortsatt expandera i Europa men ser ett försämrat marknadsläge med tanke på det 

dåliga marknadsläget. Tack vare sina starka finansiella position är Sweco väl rustat 

inför 2009. 

post  mKr 

Resultat 596,30 

Omsättning 5522,80 

Utdelning 170,60 
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2009 

Under 2009 redovisade Sweco ett försämrat resultat än tidigare år. Styrelsen föreslår 

samma utdelning som de två föregående åren. 2009 blev ett trendbrott för Sweco med 

ett av det första året på länge med ett försämrat resultat. Sweco ser dock positivt på 

2010 med ett förbättrat marknadsläge. 

post  mKr 

Resultat 443,60 

Omsättning 5338,70 

Utdelning 174,30 

 


