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ABSTRACT  

 

Titel: Vilka faktorer påverkat tapetförsäljningen?  

 

Nivå: C-studie i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Marie – Louise Lindberg, Anna Vestin 

 

Handledare: Maria F Malama 

 

Datum: 2012 – januari  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om man ur de sex tapetförsäljnings företagens 

resultaträkningar kan utläsas om inredningsprogrammen haft någon påverkan på 

tapetförsäljnings företagens resultat.   

 

Metod: För att kunna utföra denna studie har vi gjort en kvantitativ undersökning av 

företagens resultaträkningar från 1991 till 2010. De data vi har fått fram har vi redovisat i fyra 

grafer för att få fram skillnaderna i varje segment, samt skillnaderna mellan de olika 

segmenten. 

 

Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att det inte finns något enhälligt svar till om 

inredningsprogrammen har haft någon påverkan på tapettillverkarnas resultat. Det finns flera 

orsaker till varför resultaten har gått upp och ner för företagen. En orsak är de finanskriser 

som har varit, men även medelinkomstutvecklingen, vårt förhållningssätt till våra bostäder, 

och att bostäder blivit en kapitalinvestering. 

 

Förslag till fortsattforskning: Vi skulle vilja föreslå att man som fortsatt forskning går 

utanför våra avgränsningar och undersöker hur återförsäljare och målerifirmor har upplevt om 

inredningsprogrammen har haft betydelse för hur mycket tapeter de har fått sälja/fått i 

uppdrag att sätta upp. Detta kan göras med en blandning av enkäter och intervjuer.  

 

Studiens bidrag: Då detta arbete är det första av sitt slag så anser vi att det kan användas som 

en språngbräda för de som vill göra en fortsättning och fördjupning av studier inom samma 
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område. Företagens nytta av vår studie kan vara att inredningsprogrammens påverkan på 

resultaträkningarna inte varit signifikant. 

 

Nyckelord: Tapeter, resultaträkningar, finanskris, medelinkomst, inredningsprogram, resultat 

efter finansiella poster. 
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ABSTRACT  

  

Title: What factors affects the wallpaper sales? 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Marie – Louise Lindberg, Anna Vestin 

 

Supervisor: Maria F Malama 

 

Date: 2012 – January  

 

Aim: The purpose with this essay is to investigate if the interior design programs had any 

impact on the six companies' income statements.  

 

Method: In order to do this study, we conducted a quantitative survey of companies' 

performance bills from 1991 to 2010. The data we have retrieved, we have reported in four 

different graphs to obtain the differences in each segment, and the differences between the 

various segments. 

 

Result & Conclusions: We conclude that there is no unanimous answer to if the interior 

design programs have had any impact on the wallpaper manufacturers' results. There are 

several reasons why the results have gone up and down for the businesses. One reason is the 

various financial crises that have hit Sweden. 

 

Suggestions for future research: We would like to suggest to you that future research go 

beyond our boundaries and explores how retailer and painters has if experienced interior 

design programs have had any bearing on how much wallpaper they have been selling / been 

instructed to set up. This can be done with a mixture of surveys and interviews.  

 

Contribution of the thesis: This essay is the first of its kind and that makes it ideal to use as 

springboard for those who wants to make further and deeper studies in the same field. The 

companies’ use of our essay is that the impact of the interior design programs has not been 

significant.   
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Key words: Wallpaper, income statements, financial crisis, interior design program, profit 

after financial items. 
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1 Inledning 

I inledningen tar vi upp bakgrunden till arbetet, samt vilka frågor och avgränsningar som vi 

använt oss av för att kunna göra arbetet överskådligt. 

 

1.1 Bakgrund 

Förr tapetserades det gärna när det var inomhusväder på höst och vinter. Men enligt Heléne 

Holst på Idéhuset i Helsingborg säger att det likaväl kan vara tapetrusch mitt i sommaren. De 

senaste åren har intresset för att skapa något udda, uppseendeväckande eller mer vågat på 

väggarna dessutom exploderat helt i linje med vår renovering- och inredningsiver 

(http://hd.se/bostad). Byggvarubranschen haft en rekordartad utveckling under hela 2000-

talet. Under 2009 omsatte branschen 33,2 miljarder kronor enligt statistik från Handelns 

utredningsinstitut (Larsson, Privata affärer, nr 5, 2010 s 52). Kan detta bero på alla bygg- och 

inredningsprogram som visas i TV?  

 

Vi har valt sex tapetföretag eftersom vi vill täcka in olika marknadssegment. Vi har varit i 

kontakt med alla företag och fått positivt mottagande. Dock anser sig företagen inte ha 

möjlighet att bistå oss med bakgrundsinformation, historik eller intervjuer, därför bygger vårt 

arbete enbart på företagens årsredovisningar som är inlämnade till Bolagsverket. 

 

I vår studie har vi i första hand utgått ifrån att det är inredningsprogrammen som har påverkat 

resultaträkningarna i de tapettillverkande företag som ingår i vår studie. Innan vi startade vår 

studie undersökte vi om det fanns tidigare studier inom området, men vi har inte funnit några 

sådana studier. Däremot finns det närstående studier som: Jessica Sälls Ombyggnad av 

miljonprogrammet, (2011) (http://www.uppsatser.se) som konstaterar att renoveringstakten 

för miljonprogrammen måste tredubblas från nuvarande takt för att renovera alla 

lägenheter. Det finns även studier som avhandlar varumärkesbyggande som till exempel Jonas 

Melin och Stina Brages uppsats ”identitet på marknaden” (2011), (http://www.uppsatser.se) 

som även det har stor betydelse för hur tapetföretagen utvecklas.  

Övriga faktorer som kan påverka tapetföretagens resultaträkningar är, finanskriserna som till 

viss del återknyter till studien utförd av Jessica Sälls Ombyggnad av miljonprogrammet, 

medelinkomstförändringen under de 20 år vår undersökning täcker in, finanskriserna som 

varit under den tid vår undersökning speglar, samt det förändrade förhållningssättet till våra 

bostäder, att inte längre bara se den som ett boende utan se bostaden som ett kapital. En annan 
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vinkling på tapetföretagens utveckling kan vara Homestyling “att pimpa “ sina bostäder och 

det har Thomas Jarlsäter och Betül Cimen studerat i sin uppsats ”En studie av tjänsten 

Homestyling” (2007) (http://www.uppsatser.se). ”Homestyling” innebär att säljaren renoverar 

lägenheten innan den bjuds ut till försäljning för att därigenom kunna få ut ett högre pris för 

den. Renoveringen kan till exempel bestå av nya tapeter som sätts upp och nya möbler som 

hyrs in för detta syfte. Homestyling har blivit så pass populärt att man kan hyra in proffs som 

hjälper en med arbetet.  

 

I de flesta tv-kanaler sänds inredningsprogram och vi anser att det skulle vara intressant att 

undersöka om inredningsprogrammen har påverkat tapetförsäljningen i Sverige. 

Om man skriver in ”inredningsprogram Sverige” i sökfönstret på google.se får man direkt upp 

träffar på att olika inredningsprogram söker deltagare som är villiga är förändra sina bostäder. 

Denna långtgående trend startades i Sverige med inredningsprogrammet ”Äntligen Hemma ” i 

TV4 som under våren 2012 gör sin 31 säsong (www.tv4.se), men de flesta kanaler började 

inte sända sina egna inredningsprogram förrän några år senare. Sveriges television sände 

sommartorpet år 2000 (www.svt.se) och efter den succén ville helt plötsligt alla andra kanaler 

ha en del av kakan. Tv 3 använde sig av det populära amerikanska inredningsprogrammet 

Extreme Home Makeover från 2006 innan de själva började producera Design: Simon och 

Tomas (www.tv3.se). Kanal 5 hade Roomservice som blev en långkörare med hela 16 

säsonger (www.kanal5.se). 

 

1.2 Syfte och Forskningsfrågor 

Syftet med vår undersökning är att studera om det ur resultaträkningarna, för de av oss 

utvalda företagen, går att komma fram till om inredningsprogrammen påverkat 

resultaträkningarna.   

Går det att utläsa om inredningsprogrammen påverkat resultaträkningarna? 

Vilka yttre faktorer kan påverka resultaträkningarna i tapetföretagen? 

I vår studie har vi valt att använda sex olika tapetföretag, som vi har indelat i tre grupper. 

Borås Tapeter och Duro Sweden AB, företag som vänder sig till massmarknaden, Decor 

Maison AB och Sandberg AB som gör lite exklusivare tapeter , och som tredje grupp har vi 

Lim och Handtryck AB och Handtryckta tapeter AB som tillverkar väldigt exklusiva tapeter 

för hand. 

 

http://www.uppsatser.se/
http://www.tv4.se/
http://www.svt.se/
http://www.kanal5.se/
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1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att använda sex svenska företag som verkar inom samma bransch men som vänder 

sig till olika segment i marknaden. Detta för att kunna jämföra företag i samma segment och 

för att kunna jämföra segmenten med varandra. Företagen är: Wa WallVision/Boråstapeter, 

Duro Tapeter, Decor Maison, Sandberg AB, Burström och Rasmussen Lim & Handtryck AB 

och Handtryckta tapeter Birgit Burström AB. 

 

Vi använder oss av resultaträkningarna mellan åren 1991-2010 för att på det sättet mäta en 

eventuell expansion. Det första Inredningsprogrammet i Svensk tv var ”Äntligen Hemma” 

med Martin Timell som programledare, det startade 1997 vilket gör att vi borde se en 

resultatökning under undersökningsperioden. Vi har i vår undersökning inte analyserat 

resultaten som våra utvalda företag rapporterat in till Bolagsverket, utan enbart avläst 

resultatet efter finansiella poster, för att därigenom visa resultatet av verksamheten men 

samtidigt få med hur rörelsen finansierats och hur de lyckats placera ett eventuellt överskott. 

Resultatet visar eventuella räntekostnader som kan höra samman med lån som tagits för inköp 

av nya inventarier, förvärvslån, eller andra typer av lån. Det visar också avkastning på 

placeringar, ex. aktieinköp eller andra placeringar som ger avkastning.  
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1.4 Disposition 

Kapitel 1 – I inledningen kapitel kommer vi att ta upp bakgrunden till arbetet, vilka 

forskningsfrågor och vilket syftet är med arbetet, samt hur vi har valt att avgränsa oss. 

Kapitel 2 – I kapitel 2 tar vi upp vilka olika metoder som vi har använt oss av i arbetet, samt 

hur vi har använt oss av materialet som vi har samlat in. 

Kapitel 3 – I teorikapitlet tar vi upp fakta om resultaträkningar, finanskriser, medelinkomsten 

och inredningsprogram. 

Kapitel 4 – I Empirikapitlet gör vi en presentation av de företag som vi har studerat och 

analyserar resultaträkningar från företagen. 

Kapitel 5 - I analyskapitlet tar vi upp det resultat som vi har kommit fram till och vilka andra 

faktorer som kan spela in på vårt resultat. 

Kapitel 6 – I slutsatsen diskuterar vi de reflektioner som vi har över vårt arbete samt ger 

förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 

Här tar vi upp vilka metoder som vi har använt vid informationsinsamlingen, vilken form av 

källkritik som vi använder samt vilka källor vi använder. 

 

2.1 Induktiv eller deduktiv? 

Empiriska uppgifter kan vara själva utgångspunkten i studien (induktiva studier) eller följden 

av teoretiska resonemang (deduktiva studier) (Eriksson & Wiedersheim - Paul, 2011, sid 85). 

 

Deduktiv metod representerar den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och 

praktik när det gäller samhällsvetenskap. Utifrån det man vet inom ett visst område och de 

teoretiska överväganden som rör detta område, härleder eller deducerar forskaren en eller 

flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning. I hypotesen ingår begrepp som 

ska översättas till utforskningsbara företeelser. Samhällsforskaren måste vara skicklig på att 

både deducera en hypotes och sedan översätta den till operationella termer. Detta innebär att 

man måste specificera hur informationen kan samlas in utifrån de data som utgör en del av 

hypotesen (Bryman, 2008, s 26). 

 

Induktion innebär att forskaren beskriver konsekvenserna av resultatet för den teori som låg 

bakom eller styrde hela uppgiften eller undersökningen. Resultatet kopplas tillbaka till 

teoriförrådet och de forskningsresultat som hör till ett visst studieområde (ibid). 

 

Vi använder oss av det deduktiva sättet att samla information på. Då vi först kommer att 

studera hur man på ett rätt sätt läser en resultaträkning, så vi kan avgöra om företagen har 

gjort sina resultaträkningar enligt lag och praxis, innan vi studerar och analyserar 

resultaträkningarna från de olika företagen. 
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2.2 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 

En kvantitativ studie arbetar med numeriska uppgifter medan alla övriga brukar ses som 

kvalitativa studier. Det vanliga är att kvalitativa studier är verbala. För att kunna sätta siffror 

på samhällsfenomen krävs i princip att de har bestämda egenskaper, som innehav (bil, båt, 

etc) eller demografiska uppgifter (kön, utbildning). Språket ger utrymme för mer nyanser, 

men också lägre precision (Eriksson & Wiedersheim - Paul, 2011, s 87). 

 

Valet av metod ska ske utifrån den problemformulering vi gjort för vår undersökning. Ett 

tänkbart och ofta naturligt resultat av ett sådant val är att vi kommer fram till en kombination 

av olika tillvägagångssätt (Holme & Solvang 1991, s 85). 

Vi kommer att använda oss av den kvantitativa metoden i vårt arbete. Detta eftersom vi 

kommer att analysera siffrorna från företagens resultaträkningar.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet. (ErikssonL-T & Wiedersheim-Paul F, 2011 sid 

60f) 

Vailiditet är ett uttryck för att det man undersöker är verkligt. Det är lämpligt att skilja mellan 

yttre och inre validitet. Inre validitet avser överensstämmelsen mellan begrepp och de 

operationella definitionerna av dem. Man kan alltså undersöka den inre validiteten utan att 

samla in empiriska data. Yttre validitet har att göra med överensstämmelsen mellan det 

mätvärde man får när man använder en operationell definition och verkligheten. Den är 

oberoende av den inre validiteten och man kan inte bedöma den utan att veta hur det 

empiriska materialet samlats in och ser ut. 

 

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument (t ex ett enkätformulär) ska ge tillförlitliga och 

stabila utslag. Om en metod eller angreppssätt ska ha hög reliabilitet, bör den vara oberoende 

av undersökare och - beroende på vilken grad av generalisering man åsyftar - av undersökta 

enheter (personer, organisationer etc). 

 

För att vårt arbete ska ha en hög reliabilitet och validitet använder vi oss av resultaträkningar 

inlämnade till Bolagsverket. Statistik som används i arbetet kommer direkt från Statistiska 

centralbyråns hemsida. Därför anser vi att vår undersökning bygger på empiriska fakta och 

hög validitet. 
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2.4 Insamling av information 

Eftersom vår studie i första hand var upplagd för att undersöka om vi ur resultaträkningarna 

från de utvalda företagen, koncentrerade vi oss på att beställa de från Bolagsverket. När vi 

gjorde vår sammanställning kunde vi konstatera att det var flera andra yttre faktorer som 

kunde påverka resultaträkningarna, varför vi bestämde  oss för att utöka studien till att 

undersöka om det gick att utläsa om medelinkomstförändringen påverkade tapetförsäljningen. 

Därför vände oss till SCB för att få fram deras statistik över medelinkomstens förändring 

under de år vi valt att studera. Vi insåg även att Sverige haft flera finansiella förändringar 

under vår undersökningstid, varför vi valde att fördjupa oss i vilka år och på vilket sätt de 

kunde påverka företagens resultat. Vi kände till att bostäder blivit mer än bara boende därför 

kontrollerade vi även på vilket sätt bostäderna förändrats från bara ett boende till att utgöra ett 

kapital. I våra undersökningar tog vi med införandet av Rot avdrag som vi anade att även det 

kunde påverka hur tapetföretagen agerar.  

ROT-avdrag (Reparation- Ombyggnad- Tillbyggnad ) som infördes i december 2008 av 

regeringen för att stärka arbetsmarknadspolitiken och öka efterfrågan inom byggsektorn.  

 

Denna sekundärinformation måste kontrolleras på ett källkritiskt sätt. Enligt skolverket 

(www.skolverket.se) finns det flera sätt att se om en källa är användbar i det syfte som vi vill 

använda den i. Det finns några aspekter som man bör studera: 

 Är källan äkta? 

 Vem står bakom källan? 

 Vad har källan för innehåll och vilket är syftet med att presentera detta innehåll?  

 Känns informationen trovärdig? 

 Är innehållet vinklat (tendensiöst)? 

 Hur presenteras informationen? 

 Vem är målgrupp? 

 Hur aktuell är informationen? 

 

Vi kan koppla vårt källmaterial till aspekterna ovan genom att: 

Vår fakta insamling har skett genom att från Bolagsverket köpa resultaträkningar för de 

företag vi valt för vår undersökning. Att vår källa är äkta, är sant. Vem står bakom vår 

källa, det är företagen som inrapporterat sina årsredovisningar till Bolagsverket så 

uppgiftslämnaren kan ämnet.  Känns informationen trovärdig, trovärdigheten i de 
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inrapporterade resultaträkningarna får anses stor. Är innehållet vinklat, sannolikheten för det 

är ganska liten eftersom de inlämnade resultaträkningarna är godkända och granskade av 

bolagsstyrelsen och revisorer. Målgruppen för källan, vår källa är offentliga handlingar. 

Slutligen hur aktuell är informationen, i vårt fall sträcker sig informationen över 20 år så de 

senaste åren är rykande aktuella, medan de tidigaste inte är lika aktuella men vår information 

är oföränderlig, har man en gång lämnat årsredovisningen till Bolagsverket så finns den där 

och den ändras inte. 

 

När det gäller informationen om företagen är det mesta taget från deras egna hemsidor. Detta 

innebär att vi vet att materialet är vinklat eftersom hemsidorna är en del i företagens 

marknadsföring.   

 

Då resultaträkningarna ska gå in till bolagsverket så anser vi att källan är tillförlitlig, även då 

det finns företag som fifflar med siffrorna så antar vi att så inte är fallet med dessa företag. 

Informationen från resultaträkningarna anser vi vara aktuell och att den ger en rättvis bild av 

hur det går för företagen.  

 

2.5 Användning av informationen 

Informationen vi fått fram genom årsredovisningar från Bolagsverket och statistik från SCB 

sammanställer vi i grafer. Där kommer företagens resultat efter finansiella poster att först 

läggas in i en gemensam graf för alla sex företagen. Sedan kommer vi att dela upp dem i tre 

olika grafer för att kunna jämföra dem med varandra. De kommer att delas upp i stora, 

mellanstora och små företag. Informationen om medelinkomsten som vi hämtade från SCB 

kommer vi att lägga in som en linje i alla grafer. Detta för att ha någonting att jämföra våra 

siffror mot, så det inte bara blir en massa siffror utan att vi kan förankra dessa i hur 

medelsvensken har det ekonomiskt under perioden.  Därefter gör vi vår analys.  
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3. Teori 

I teorikapitlet förklarar vi vilka teorier som vi har använt för att sedan under analyskapitlet 

kunna koppla ihop teorierna med empirin. 

 

3.1 Resultaträkning (Hillier, 2010 s 44ff) 

Resultaträkningen mäter prestationer över en viss period - säg ett år. Redovisningens 

definition av intäkter är 

Intäkter - Kostnader = Resultat 

 

Om balansrapporten över finansiell ställning är som en ögonblicksbild, (balansen vid just 

detta tillfälle) är resultaträkningen som en videoinspelning av vad företaget gjorde mellan två 

ögonblicksbilder (snapshots).  

  

Resultaträkningen innehåller vanligen flera avsnitt. Verksamhets avsnitt redovisar företagets 

intäkter och kostnader från den huvudsakliga verksamheten. En del som är av särskild 

betydelse är intäkter före räntenetto och skatter (EBIT som uttyds: Earnings  Before  Interest 

and Taxes ), som sammanfattar resultatet före skatter och finansiella kostnader. Bland annat 

innehåller den icke-operativa delen av resultaträkningen alla finansiella kostnader, som 

räntekostnad. Hur mycket skatter som ska tas ut på inkomsten är en separat post och 

rapporteras vanligtvis i årsredovisningens andra del. Den sista punkten på resultaträkningen är 

den nedersta raden, eller nettoresultatet. (Se medföljande bilagor på företagens 

resultaträkningar) Nettoresultatet uttrycks ofta per aktie eget kapital - det är, resultatet per 

aktie.  

 

Icke - kontanta poster (ibid) 

 Det ekonomiska värdet av tillgångarna är kopplad till deras framtida inkrementella 

kassaflöden. Det finns flera icke kassaflödespåverkande poster, som är kostnader mot intäkter 

men påverkar inte kassaflödet. Den viktigaste av dessa är avskrivningar. Avskrivningar är en 

periodisering av kostnaden för anskaffning av inventarier. Företaget får inte ta hela kostnaden 

omedelbart för en nyinvestering om den överstiger 12 000 kr. Inventariekostnaden ska skrivas 

av under den period företaget har ekonomisk nytta av den. Anta till exempel att en tillgång 

med en femårig livslängd och inget andrahandsvärde köps för € 1,000. Enligt gällande regler 

måste en kostnad på € 1,000 kostnads -föras under den ekonomiska livslängden för tillgången. 
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Om linjära avskrivningar används kommer det att finnas fem lika stora avskrivningar, (på en 

inventarie som har en ekonomisk livslängd på fem år) och € 200 av avskrivningarnas 

bekostnad kommer att uppstå varje år. Ur ett finansiellt perspektiv, är kostnaden för tillgången 

det verkliga negativa kassaflödet som uppstår när tillgången förvärvas (det vill säga € 

1,000, inte det utslätade € 200-per-år avskrivningars kostnad). 

 

3.2 Finanskriser 

Finanskrisen i mitten av 1980 talet. 

Lars Wohlin som 1979- 82 var riksbankschef, skriver i Ekonomisk Debatt nr 1/98 

(www.internetional.se) att Riksbanken den 21 november 1985 upphävde alla 

utlåningsrestriktioner. Detta ledde till en stor utlåningsexpansion från bostadsinstituten, och 

det drev upp utlåningsräntan. Samtidigt ökade fastighetsvärdena och hushållen kunde belåna 

sina bostäder, och därmed öka sin konsumtion med ca 5 procent per år. Det privata sparandet 

sjönk till följd av den ökande konsumtionen, en konsumtion som till stor del bestod i 

investeringar i bostadshus. Byggkostnaderna steg avsevärt snabbare än den allmänna 

prisnivån. Detta var en systemomläggning av penningpolitiken, tidigare fanns ett förbud mot 

belåning av det existerande fastighetsbeståndet. Bankerna hade ett kapitaltäcknings krav om 8 

procent medan bostadsinstituten bara hade ett kapitaltäcknings krav på 2 procent av utlånat 

kapital, olikheterna berättigades av önskan att stödja finansieringen av nya bostäder. Genom 

att lägga utlåningen i bostadsinstitut kom bankerna ifrån kapitaltäckningskravet 

(www.internetional.se). 

 

Historiskt hade växelkurserna varit låsta till Bretton – Wood systemet som knöt kronan till 

den amerikanska dollarn, systemet bröts 1971 då Amerika inte längre garanterade dollarvärdet 

mot ett inlösenpris i guld. 1973 låste Sverige kronan till västtyska D-marken, den så kallade 

valutaormen, som var en del i det Europeiska monetära systemet (EMS) vilken var ett 

samarbete där de flesta av länderna i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) knöt sina 

valutors värde till de andras, för att förhindra större förändringar. 1979 etablerades samarbetet 

och det var föregångaren till Ekonomiska och monetära unionen (EMU) (www.riksbank.se). 

 

Under 1987-1993 renoverades och byggdes nytt i Sverige för närmare 400 miljarder kronor. 

Bostäderna var belånade till nästan 100 procent och det var staten och kommunerna som stod 

som byggherrar för att möta bostadsefterfrågan (www.internetional.se). 
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Utlåningen till bostäder ökade trots den höga räntenivån och detta berodde på att realräntan 

efter skatt blev låg, hösten 1989 genomfördes en skattereform som innebar att skattesystemet 

fick en skattesats för arbetsinkomster och en annan för kapitalinkomster. 1989 slopades även 

valutaregleringarna vilket gjorde att Svenskarna ökade sina investeringar i utlandet och detta 

ledde i sin tur till att efterfrågan på fastigheter i Sverige minskade. Fastighetspriserna sjönk 

kraftigt under 1991 vilket ledde till att finansinstitut och banker fick likviditetsproblem och 

drabbades av stora kreditförluster (www.finanstidningen.se). 

 

Enligt ett inlägg i bankrättsföreningens seminarium den 9 maj 2000, av professor Claes 

Wihlborg, professor i bank- och finansvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg och 

Handelshögskolan i Köpenhamn (http://www.bankrattsforeningen.org.se) finns det flera 

orsaker till nedgången av fastighetspriserna 2000. Det går inte att peka på någon 

enskildhändelse utan det är en kedja av händelser som leder fram till den omfattande 

nedgången. Han menar att devalveringen 1982 var överdriven och att den bidrog till en hög 

ekonomisk aktivitet. Dessutom avreglerades kredit- och penningmarknaden samt att 

valutaregleringarna slopades, enligt många bedömare skapade avregleringarna en 

kreditexpansion, men Claes Wihlborg menar att det i själva verket var politikernas agerande 

som ledde fram till fastighetskraschen. Claes Wihlborg anför tre politiska skäl, det första är 

inflationsmålet sänktes till 2 % när Sverige hade en inflation på ca10 % 1990. Det andra 

skälet är skattereformen som genomfördes 1990 en skattereform som kallades ”århundrades 

skattereform” skälet till förändringen var att politikerna eftersträvade en likformighet i 

beskattningarna. Skattesystemet hade blivit ett lapptäcke med särlösningar, undantag och 

specialregler. Det tredje skälet var att den fasta växelkursen försvarades, så till den milda grad 

att Sverige under en kort period hade 500 % i ränta. Onsdagen den 16 september vid 

Riksbanksmötet klockan sju på morgonen bestämdes att sätta räntan till 75 % men 

valutautflödet ur landet stoppades inte så klockan 15:20  höjdes räntan till historiska 500 % 

för att redan den 20 september sänkas till 50 % (www.dn.se). Claes Wihlborg anser att det var 

den politiska styrningen på dessa tre områden som bidrog till en höjning av realräntan efter 

skatt. Räntehöjningen, den fasta växelkursen och den höga inflationen ledde till en nedgång i 

konjunkturen och detta ledde till krisen i fastighetspriserna 

(http://www.bankrattsforeningen.org.se). 
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Finanskrisen 2008-2009 

Denna kris var en globalkris som hade sitt ursprung i den amerikanska bolånemarknaden, det 

fanns en politisk vilja att göra det möjligt att låna till sin bostad för de personer som inte 

kvalificerade sig för vanliga lån. Bankerna skapade nya instrument, ett sådant var CDO 

(collateralized debt obligations). I en CDO lägger banken både säkra fordringar och 

riskfordringar, detta görs för att det ska vara lättare för banken att sälja produkten vidare till 

investerarna. I och med att det fanns både säkra och osäkra fordringar i CDO – paketen och 

att de som köpte paketen inte krävt detaljerade innehållsdeklarationer har ingen egentligen 

vetat om man suttit med bra eller dåliga paket. Det gjorde inte så mycket när marknaden 

fungerade men när arbetslösheten steg i Amerika och låntagarna inte kunde fullgöra sina 

plikter spred sig en osäkerhet om vilka som hade de dåliga riskerna, (Vem som satt med 

Svarte Petter). Denna osäkerhet ledde till att bankerna blev allt restriktivare med att låna ut 

pengar till varandra för ingen ville köpa på sig en dålig risk (www.ekonomifakta.se). 

 

Europa klarade sig inte heller ifrån finanskrisen eftersom det i det värdepapper bankerna i 

Europa köpt även innehöll sub-prime lån. Störst problem uppstod på Island där finanssektorn 

var oproportionellt stor gentemot övriga ekonomin. På Island förstatligades bankerna, i och 

med det fick den Isländska staten ta hand om problembankerna. Vilket ledde till en 

makroekonomisk turbulens i den isländska ekonomin (www.konj.se). 

 

Den svenska fastighetsmarknaden påverkades inte direkt av finanskrisen men de som hade 

hög belåningsgrad låg i riskzonen (www.e24.se). Finansmannen Mats O Sundqvist var en 

aktieägare med ägande i Industrivärden, Hexagon, Wihlborgs, Fabege, Skanska och SCA, 

aktier som var köpta med lånade pengar. När börsoron startade föll hans skuldtyngda 

imperium samman och hans tillgångar i bolaget Skrindan övertogs av Carnegie som var en av 

de största fordringsägarna. Även Carnegie föll och togs över tillfälligt av riksbanken. 

Carnegie såldes senare vidare. Det enda som återstår av hans imperium är fastighetsbolaget 

Norrvidden (www.svd.se). 

 

 

 

 

 

http://www.svd.se/
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3.3 Medelinkomst 

Gustav Vasa blev kung 1523, och han har kallats riksbyggmästaren, han gjorde 

skatteindrivningen effektiv, det upprättades jordeböcker där det angavs vad varje gård var 

skyldig att betala i skatt. Oftast bestod skatterna i natura så som smör, spannmål rökt och eller 

saltad fisk, mm. Kungens fogdar vakade över skatteindrivningen och de reste till Stockholm 

en gång om året för att avlägga räkenskap. Ett särskilt ämbetsverk, kammaren, granskade 

fogdarnas räkenskaper och tog emot redovisning av pengar. 

 

 Efter Gustav Vasas död kom krigen med Danmark, Polen och Lübeck. I och med krigen som 

kostade mycket fick dåvarande kung allt svårare att driva in skatterna. Alla beskattningsfrågor 

skulle godkännas på landskapsmötena efter att kungen och rådet utlyst dem. Rådet övertog 

den beslutande funktionen och fogdarna fick underhandla med allmogen om beskattningen. 

När det behövdes extra skatter användes riksdagen som beslutande instans, detta blev regel 

under Karl IX tid. Karl behövde riksdagens stöd eftersom han var i strid med rådet och han 

fick ej ensam besluta om extraskatter. På grund av krig och nödår behövde Karl IX 

sammankalla riksdagen årligen för att komma överens om de extra skatterna och detta ledde 

så småningom till grundsatsen att riksdagen allena äger beslut om skatterna. På den här tiden 

fanns det flera olika skatter och de kom tillsammans att införas i jordeböckerna och fick 

namnet mantalsränta. Jordeboksränta och mantalsränta kom att kallas grundskatterna. 

(www.skatteverket.se) 

  

Skatterna har från 1523 förändrat hela tiden och 1990 gjordes en stor reformförändring som 

kallas skattereformen 1991. Skatteskalorna förändrades, så att den högsta marginalskatten 

blev 50 %, samtidigt breddades skattebasen. Detta är en kortfattad bakgrundsbeskrivning till 

det svenska skattesystemet.  

När det gäller medelinkomsten inhämtas information från Inkomst- och taxeringsregistret 

respektive Registret över kapitalvinster och kapitalförluster som omfattar alla personer som 

varit folkbokförda i Sverige någon gång under året och samt övriga skattskyldiga personer 

och dödsbon. Vid framställning av registrens läggs de olika datamaterialen ihop, beräkningar 

görs och nya variabler skapas och läggs till. När registerna är skapade görs olika kontroller i 

form av makrogranskning av totalsummor, medelvärden, min- och maxvärden samt antal 

personer med värde. Dessutom kontrolleras rimligheten med föregående års värden. 

(www.skatteverket.se, www.scb.se) 

http://www.skatteverket.se/
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3.4 Förhållningssätt till bostäderna 

Från 1995 till 2007 har reallönerna ökat med ca 26 % för en arbetare 

(www.svensktnaringsliv.se). De senaste 15 åren har hushållens krediter ökat från 90 % i 

mitten av 1990 till 170 % år 2010 av den disponibla inkomsten. Bostadskrediter är 

huvudskälet till den ökande skuldsättningen, och det är även bostäderna som är den största 

tillgången hos hushållen. 

 

Fastigheterna har två funktioner för hushållen, det ena är att fastigheten är en investering men 

det är även en konsumtionsvara hushållens förmögenheter ligger i fastigheten och det gör att 

hela ekonomin påverkas av rörelser i bostadspriserna.  Möjligheterna att klättra på 

bostadsstegen med realisationsvinster som stegpinnar är en viktig komponent till att 

bostadspriserna stiger ytterligare eftersom fler hushåll kommer att ha möjlighet att köpa 

dyrare bostäder (www.riksbank.se).  

 

Eftersom bostäderna har blivit mer av en kapitalplacering eller konsumtionsvara har det vuxit 

fram företag som är specialister på, Homestyling, eller att man” pimpar ” sin bostad. 

Företag som ”stailar” din lägenhet och om det finns behov av det, möblerar om, målar om, 

städar och till och med bakar bullar, så att det luktar nybakat och det ger en känsla av 

hemtrevnad. Allt för att få så högt pris som möjligt på försäljningsobjektet 

(http://www.stylinghomes.se). 

  

http://www.riksbank.se/
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3.5 Nischade företag 

Nisch 

Begränsat verksamhetsområde/ marknadssegment inom vilket ett företag kan specialisera sig 

och använda sig av de speciella resurser, kunskaper och erfarenheter man behärskar. En nisch 

på marknaden karaktäriseras av ringa konkurrens (www.laurelli.com).  

 

Ett företag som istället för att erbjuda sina tjänster till hela marknaden, inriktar sig på en 

speciell del av marknaden med kunder som har ett speciellt behov är ett nischat företag. Ett 

exempel på ett sådant företag är ett städföretag som instället för att rikta in sig mot hela 

marknaden specialiserar sig på blinda städtjänster. Detta företag kommer försöka locka 

kunder genom att annonsera i de mediekanaler som de vet att många blinda använder.  

Marknaden för nischade företag är ofta så liten att de större företagen inte bryr sig om den och 

det finns oftast bara ett fåtal konkurrenter om ens några på marknaden (www.about.com). 

 

3.6 Sammanfattning 

Ett företags mål är att tjäna pengar så att de kan fortsätta och utveckla sig. För att kunna tjäna 

pengar måste företaget veta hur mycket pengar som kommer in i företaget och hur mycket 

som går ut ur företaget. Detta måste företagen presentera varje år för aktieägare och andra 

intressenter. I Sverige använder sig företagen av bland annat en resultaträkning som förenklat 

visar att: Inkomster – Kostnader = Årets resultat. 

 

Hur årets resultat blir kan påverkas på många olika sätt. Det kan bero på om företaget är 

nischat, specialiserat på en viss del av marknaden, där de inriktar sig mot några enstaka 

kunder och har få konkurrenter. Eller är stora företag som vänder sig mot den breda 

marknaden. Hur världsmarknaden är. De senaste 20 åren har marknaden varit upp och ner 

med flera finanskriser, bankkriser och bolånekriser som följd. Medan reallönerna för en 

arbetare har ökat med 26 % mellan 1995 – 2007. Källa SCB. 

 

Att betala skatt i Sverige är någonting som har gjorts sedan Gustav Vasas tid. Detta 

skattesystem har genomgått en rad reformer genom åren som har lett fram till den skatteform 

som Sverige har idag. Med hjälp av informationen från bland annat Inkomst - och 

taxeringsregistret kan Statistiska Centralbyrån få fram ekonomisk statistik på individnivå.  

( www.skatteverket.se, www.scb.se) 
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4. Empiri 

I empirikapitlet gör vi först en faktapresentation av de företag som vi använder oss av. Sedan 

kommer den information som vi har införskaffat från företagens resultaträkningar. 

 

4.1 Introduktion av företagen 

4.1.1 WA WallVision/Boråstapeter 

1905 grundades Boråstapeter av Waldermar Andrén. 2010 bytte Boråstapeter namn till WA 

WallVision. I koncernen ingår dotterbolagen Cole & Son Ltd i Storbritannien, John O. Borge 

AS i Norge och Eco-Boråstapeter AB i Sverige. Koncernen ägs av omkring 220 detaljister 

inom färg- och tapethandeln i Sverige samt cirka 140 ägare utanför kundkretsen. Företagets 

affärsidé är att designa, tillverka och sälja högkvalitativa tapeter under starka varumärken. 

Sortimentet är uppdelat i fyra varumärken; Eco Wallpaper, Boråstapeter, Cole & Son och Mr 

Perswall. WA WallVision AB har för närvarande 170 anställda huvudkontoret ligger i Borås 

(www.bolagsfakta.se). Omsättningen 2010 var ca 440 miljoner (www.allabolag.se).  

4.1.2  Duro Tapeter 

Duro grundades 1930 med målsättningen att tillverka slitstarka och tåliga tapeter av hög 

kvalitet. Därför fick företaget och tapeterna namnet Duro, som betyder stark och varaktig. 

Företagets målsättning idag är också att i en nära dialog med kunderna utveckla och tillverka 

miljö- vänliga tapeter. Detta skall ske i en effektiv verksamhet med höga krav på produktens 

kvalitet och vår service till kunderna (www.durosweden.se). 

2010 omsatte Duro ca 63,9 miljoner kronor och hade 40 anställda. Duro tillhör koncernen 

Duro handels AB som har sitt kontor i Gävle (www.121.nu). 

4.1.3  Decor Maison  

1993 bildades Decor Maison. Företaget omsatte 2010 ca 28,7 miljoner kronor och har sju 

anställda (www.121.nu). Företaget ser sig själva som ett designorienterat företag som arbetar 

med svenska designers och tar in kollektioner från hela världen. Detta för att få så hög kvalitet 

som möjligt på sina produkter. Decor Maison har sitt huvudkontor i Borås 

(www.decormaison.se). 

Decor Maison ingår i Gimmersta Gruppen, ett familjeföretag som varit ledande inom den 

svenska tapetbranschen i drygt tre decennier. Decor Maison har sin bas i Borås där design av 
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de olika tapetkollektionerna sker. De flesta kollektioner tillverkas i Nässjö Tapetfabrik med 

anor från 1870-talet (www.jeeves.se). 

4.1.4 Sanberg AB 

Sandberg AB bildades 1971 och har idag 24 anställda. Företaget omsatte under 2010 ca 47,5 

miljoner kronor och tillhör koncernen Sandberg & Bourghardt Holding AB (www.121.nu). 

Sandberg Tyg & Tapets affärsidé är att designa och tillverka tyger och tapeter som hjälper 

människor att skapa miljöer med personlig atmosfär. Alla Sandberg tapeter tillverkas i deras 

egen fabrik i Ulricehamn (www.hus.se). Sandbergs AB använder sig av brutet räkenskapsår 

fram till 2006, vartefter de övergick till det vanliga kalenderåret (Bilaga 4). 

4.1.5 Burström & Rasmussens Lim & Handtryck AB 

Företaget bildades 1989, har fyra anställda och är beläget i Mölndal. Omsättningen var under 

2010 ca 4,2 miljoner (www.121.nu). Företaget vision är att kunna tillverka tapeter som de 

gjorde under 1700- och 1800- talet. Detta gör de genom att använda en limtrycksmaskin med 

tillhörande hängtork från sent 1800 -tal. Detta plus att de använder sig av limfärg i 

framställningen av tapeterna gör företaget till ett intressant företag att 

studera(http://www.limohandtryck.se).  Lim och handtryckta tapeter använder sig av brutet 

räkenskapsår (Bilaga 5). 

4.1.6 Handtryckta tapeter Birgit Burström AB 

Handtryckta tapeter bildades 1986 och har två anställda. Företagets omsättning uppgick under 

2010 till 689 tusen kronor (www.proff.se, www.121.nu).  

Handtryckta tapeter är ett familjeföretag som startades i Råneå. Efter några år flyttades 

tapetmakeriet ner till Stene Gård, Järvsö, och sedan 1989 finns dem i en före detta 

fångvaktarbostad, Lilla Knapersta, på Långholmen. Företaget har i 30 år rekonstruerat och 

nytryckt historiska tapeter, bårder och rullgardiner till hembygdsgårdar och slott, torp och 

herrgårdar, lägenheter och muséer i hela Norden. Ofta är det institutioner som beställt men 

minst lika ofta privatpersoner (http://www.handtrycktatapeter.se). 
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4.1.7 Sammanfattning företagen 

Denna tabell visar en sammanfattning av grundläggande information om de sex företagen som 

vi har använt oss av i vår undersökning. Tabellen är skapad för att ge läsaren en översikt över 

företagen som ingår i vår studie. 

Tabell 1: Sammanfattning av företagen. 

 Antal anställda Omsättning 2010 Geografisk placering Grundades 

Boråstapeter 170 440 000 000 kr Borås 1905 

Duro Tapeter 40 63 900 000 kr Gävle 1930 

Decor Maison 7 28 700 000 kr Borås 1993 

Sandberg AB 24 47 500 000 kr Ulricehamn 1971 

Lim & Handtryck AB 4 4 200 000 kr Mölndal 1989 

Handtryckta tapeter AB 2 689 000 kr Järvsö 1986 

Källa: Egen konstruktion. 
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4.2 Förändring av resultat efter finansiella poster 

Företagens resultat efter finansiella poster har vi sammanställt i 4 diagram.  

För att tydligt kunna se hur medelinkomsten har förändrats över tidsperioden 1991 - 2010 har 

vi lagt in en linje i diagrammet som påvisar detta (www.scb.se)
1
.  För att tydligare kunna 

jämföra de olika segmenten har vi först en översiktsbild över alla företagens resultat för att 

sedan gå djupare och studera dem, uppdelade i marknadssegment. 

4.2.1 Förändring av resultatet i alla företag  

Diagram 1. Resultat efter finansiella poster, alla företag 

 

Källa: SCB och Bolagsverket och egen konstruktion. 

 

I Diagram 1ser vi skillnaden i resultat efter finansiella poster för alla företagen. Man kan 

samtidigt se hur medelinkomsten stadigt har ökat under de senaste 20 åren, för att sedan 

stagnera under 2008.  Om man studerar alla företagen kan man se att alla företag förutom 

handtryckta tapeter har ökat sina vinster i resultat efter finansiella poster under 2000- talet. 

Mellan segmenten så kan man se att trots att Duro är ett större företag än Sandberg så har 

Sandberg nästan lika höga vinster som Duro. Sandberg gick bättre än Duro under perioden 

                                                             
1 För att få fram statistiken, sök under ämnesområde: Hushållens ekonomi. Tabell: Sammanräknad 

förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 resp. år(antalpersoner, medel- och medianinkomst samt 

totalsumma) i riket efter kön, ålder och inkomstklass. År 1991 – 2009. Välj sedan medelinkomst, hela riket, 

totalt på kön, ålder 20-64år, inkomstklass totalt och alla år. 
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2001 – 2005. De små företagen har så pass låg vinst att de inte utgör något hot för de andra 

företagen. 

4.2.2 Förändring av resultatet i stora företag 

Diagram 2. Resultat efter finansiella poster, stora företag 

 

Källa: SCB och Bolagsverket och egen konstruktion. 

 

Det man kan se på Boråstapeters staplar är att resultatet efter finansiella poster har legat på 

ungefär samma resultat fram till 1997 då det blev en ökning med ca 10 miljoner kronor. Man 

kan se att resultatet ökar fram till år 2000 därefter blir det en ordentlig dip fram till 2005. 

Därefter har resultaten bara ökat fram till 2010 då det blev en ordentlig dip igen (Bilaga 1). 

 

Duro började lämna in årsredovisningar 1994. Från 1994 och fram till 1999 kan man se att 

resultatet har minskat från år till år. År 2000 var ett lite bättre år för Duro, men 2001 och 2002 

gick resultatet ned.  Mellan åren 2003 – 2006 låg resultatet mellan 0,5 – 2,5 miljoner kr, för 

att därefter under 2007 – 2009 öka till att ligga mellan 5,5 – 9,5 miljoner kr för att under 2010 

gå ner till ca 8,8 miljoner kr (Bilaga 2). 
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4.2.3 Förändring av resultatet i medelstora företag 

Diagram 3. Resultat efter finansiella poster, mellanstora företag 

 

Källa: SCB och Bolagsverket och egen konstruktion. 

 

Decor Maison började rapportera in sina årsredovisningar till Bolagsverket 1996. 1996 – 1997 

låg resultatet efter finansiella poster på - 77 respektive 20 tusen kronor. För att  under 1998 

öka till 700 tusen kronor. 1999 minskade resultatet med ca 100 tusen kronor för att öka till ca 

1,5 miljoner kronor under nästkommande år. 2004 gjorde företaget en förlust från att ha haft 

ca 1,5 miljoner kronor i vinst till -54 tusen kronor i förlust. Sedan följde två år med 5,2- 

respektive 2,2- miljoner kronor i resultatet. 2007 och 2008 hade företaget förluster med 168- 

respektive 126 tusen kronor. 2009 hade de ca 0,5 miljoner kronor i vinst för att sedan under 

2010 gå ner till 30 tusen kronor (Bilaga 3). 

 

Sandberg AB hade 1991 en vinst på resultat efter finansiella poster på 289 tusen kronor. De 

två nästkommande åren hade företaget förluster på 80 – respektive 237 tusen kronor, för att 

sedan 1994 gå med 808 tusen kronor i vinst. Under de kommande två åren gick Sandberg med 

förlust igen, sedan kom två år av vinster innan man hade två år av förluster. Från och med 

2001 har företaget gått med vinst hela perioden ut. Fram till 2007 ökade vinsterna stadigt, 

men 2008 var ett sämre år och vinsterna gick ner med ca 1,5 miljoner kronor. Under 2009 och 

2010 börjar företagets vinster att klättra igen (Bilaga 4). 
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4.2.4 Förändring av resultatet i små företag 

Diagram 1. Resultat efter finansiella poster, alla företag 

 

Källa: SCB och Bolagsverket och egen konstruktion. 

 

Lim & Handtryckta började rapportera in sina årsredovisningar till Bolagsverket 1992. 

Samma år hade företaget en förlust i Resultat efter finansiella poster på 407 tusen kronor. Året 

efter låg resultatet på plus 428 tusen kronor, för att sedan de två nästkommande åren ligga på 

en förlust på 99 tusen kronor båda åren. 1996 hade företaget en vinst på 357 tusen kronor 

medan de 1997 hade en förlust på 3 tusen kronor. 1998 hade de en vinst igen på 62 tusen 

kronor, men året efter låg de på minus igen med 4 tusen kronor. Sedan år 2000 har företaget 

legat på plus. De började lite försiktigt med att ligga just under 100 tusen kronor under 3 år 

för att sedan under 2003 respektive 2004 ligga på 483 tusen kronor och ca 1,1 miljon kronor. 

Därefter kom det tre år då företagets vinst låg mellan 150 – 400 tusen kronor. Från 2008 har 

företaget gått bättre och bättre och hade 2010 en vinst på ca 1 miljon kronor (Bilaga 5). 

 

Handtryckta tapeter hade 1991 en liten vinst på 28 tusen kronor. De två efterföljande åren 

hade företaget en förlust på resultat efter finansiella poster på 60- respektive 11 tusen kronor. 

1994 hade företagen en vinst på 50 tusen kronor, men under 1995 gick de med en förlust på 8 

tusen kronor. 1996 – 1999 gick företaget med en liten vinst varje år på mellan ca 10 – 90 

tusen kronor. År 2000 hade företaget en förlust igen på 9 tusen kronor. De två nästkommande 

åren gick Handtryckta tapeter med vinst på 117- respektive 26 tusen kronor. 2003 – 2005 
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hade företaget förluster på mellan ca 30 – 110 tusen kronor. 2006 gick företaget med vinst 

igen för att de två nästkommande åren återigen ligga på minus. 2009 hade de en liten vinst 

och 2010 gick företaget med 201 tusen kronor i förlust (Bilaga 6). 

3.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att resultatet efter finansiella poster för de sex företagen har 

gått upp och ner under vår undersökningsperiod. Det har varit två rejäla dippar, en mellan 

2001 - 2003 och den andra 2010. Men vi kan ändå ana en ökning av företagens resultat i takt 

med att medelinkomsten har ökat.   
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5. Analys 

I analyskapitlet kopplar vi ihop teori och empiri för att kunna diskutera oss fram till ett 

resultat för våra forskningsfrågor. 

 

5.1 Resultat 

Vi valde tidsperioden 1991 till 2010. Vi ville undersöka hur företagens huvudsakliga 

verksamhet gick utan att göra någon analys av resultatet. För att göra detta använde vi oss av 

Hillier’s teori om resultaträkningen och använde oss då av EBIT (Earnings Before Interest 

and Taxes). Ur företagens resultat kan man se att de flesta företag ökat sina vinster efter 1997 

när inredningsprogrammen började sändas. Man kan även se att medelinkomsten för 

åldersgruppen 20-64 år ökat under samma period. 

 

Åren 1987-1993 byggdes det nytt i Sverige för ca 400 miljarder kronor och det var i första 

hand kommunerna som byggde nya fastigheter, för att möta den ökade efterfrågan på 

bostäder. De stora företagen Duro och Boråstapeter har ett resultat som är uppåtgående fram 

till 1996 för Duro och fram till 2000 för Boråstapeter och det kan man anta beror på den 

ökade byggnationen av bostäder. 1991 sjönk fastighetspriserna i Sverige (se avsnitt 3.2) och 

det avspeglas i resultaträkningarna för de mellanstora företagen, tapetföretaget Decor Maison 

startade inte förrän 1996 så där kan man inte dra några slutsatser men för Sandbergs tapeter 

kan man se att försäljningen sjönk mellan 1991-1993 för att återhämta sig igen 1994. För de 

riktigt små företagen går det inte att tolka siffrorna efter det allmänna byggandet eller 

fastighetspriserna eftersom deras kunder oftast är slott, museer eller andra exklusiva kunder. 

Den ökning Lim och Handtryckta tapeter haft under 2000 talet skulle kunna kopplas samman 

med fastighetsprisökningarna och att belåningsgraden blivit mycket högre för fastighetslån. 

 

”Att pimpa” sin bostad innan den läggs ut för försäljning är en trend som man skulle kunna 

tänka sig att en ägare till en unik bostad gör, för att få ett så högt pris som möjligt vid 

försäljning. De flesta tapetföretagen har ökat sin försäljning från en ordentlig dipp 2000- 2003 

för att börja återhämtningen 2004 och därifrån har alla företagen ökat sin försäljning mer eller 

mindre. Men beror ökningarna Inredningsprogrammen eller finns det andra orsaker? 
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En annan orsak som vi tidigare berört är trenden att pimpa sina bostäder och det hör samman 

med realisationsvinsterna som uppstår när man säljer sin bostad (se avsnitt 3.4). Alla vill få så 

mycket betalt som möjligt för att kunna investera i någon ny och större eller dyrare bostad. Ett 

annat skäl kan vara att den 8 december 2008 infördes Rot-avdrag.  

 

Det som vi kan se när vi studerar bilagorna är att alla företag har följt Årsredovisnings- och 

Bokföringslagen. De företag som har haft brutna räkenskapsår har för det mesta bytt till att 

följa kalenderåret istället. Förutom Burström & Rasmussens Lim & Handtryck AB som har 

kvar sitt brutna kalenderår. 

 

Som vi har förklarat tidigare så använder vi oss av resultat efter finansiella poster för att 

kunna få en bild som av hur företaget har gått just det året. Utan störningar från 

bokslutsdispositioner, skatter eller andra icke - operativa delar utav resultaträkningen. 

 

5.2 Andra faktorer 

Resultatförändringar kan ske på olika sätt minskade kostnader eller ökad omsättning. 

Personalförändringar är en faktor som slår igenom på resultaträkningarna, större investeringar 

slår inte omedelbart igenom på resultaträkningarna däremot kan det på sikt göra att en 

investering kan öka sin produktion av varor, som i sin tur kan leda till ökad försäljning och 

bättre resultat. Om företaget vänder sig till nya marknader eller nya underleverantörer kan det 

påverka försäljningen i positiv eller negativ riktning. Ett sätt att öka omsättningen kan vara att 

köpa upp andra företag. Ett uppköp kan leda till ökad försäljning samtidigt som det kan 

minska kostnaderna på sikt genom stordriftsfördelar, även att bli uppköpt och ingå i en 

koncern kan leda till bättre resultat. 

5.2.1 Nischade företag 

De två minsta företagen är nischade (se avsnitt 3.5) genom att de gör tapeter på ett 

gammaldags sätt med gammaldags stil. Denna stil passar ofta inte in i moderna hus varför 

huvuddelen av deras kunder har äldre hus, gårdar eller slott samt institutioner och 

hembygdsgårdar.  

 

Deras arbetssätt och maskiner klarar bara en viss kapacitet så kan de inte komma upp i stora 

volymer som de större företagen och därför blir deras resultat efter finansiella poster inte lika 

höga.    
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5.2.2 Ökad medelinkomst 

Det vi kan utläsa från diagrammen är att medelinkomsten i Sverige har ökat med nästan 

hundra tusen kronor under perioden 1991 - 2010. Som vi tog upp i bakgrunden så har 

byggindustrin gått stadigt uppåt under 2000- talet. En ökning av inkomsten leder ofta till att 

människor anser sig ha mer pengar över till att lägga på sitt boende. Dessa pengar kan mycket 

väl spenderas på renovering och omtapetsering (som vi tog upp i kapitel 3.4 om 

Homestyling).  Som vi tolkar det så köper människor mer tapeter från de större företagen som 

vänder sig till massmarknaden, då deras resultaträkningar visar på en stadig ökning. 

 

5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är svårt att se om inredningsprogrammen har haft 

något inflytande över tapetförsäljningen, då det är många andra faktorer som spelar in i hur 

resultatet blir. Två av företagen är nischade mot speciella marknader (bl a muséer) vilket gör 

att de inte påverkas i samma grad av vad som inredningsprogrammen sänder ut för signaler.  

Att företagen har ökat sina resultat kan också bero på att medelinkomsten har ökat och 

människor anser att de har mer pengar över till renovering när det går bra på marknaden. 

Alla företag har ökat sina resultat efter finansiella poster sedan 1997. De företag som det har 

gått bäst för är de Duro och Boråstapeter som vänder sig till den stora massmarknaden. 
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6. Slutsats 

Här tar vi upp vilka reflektioner och slutsatser vi har på arbetet samt vilken fortsatt forskning 

som vi anser skulle kunna vara intressant att genomföra. 

 

6.1 Reflektioner 

Syftet med vår studie var att undersöka om inredningsprogrammen har haft någon påverkan 

på tapetförsäljningen och något entydigt svar på den frågan kan vi inte säga att vi har fått. Det 

vi har kommit fram till är att det finns många faktorer som spelar in till varför ett företags 

resultat efter finansiella poster ser ut som det gör för ett speciellt år. Det kan bero på 

inredningsprogrammen, men det kan också bero på ökad medelinkomst eller hur det 

finansiella klimatet är just då eller andra statliga åtgärder. 

 

Av vad vi fått fram under vår undersökning så är det bara Boråstapet som har visat en tydlig 

ökning av sitt resultat efter finansiella poster under 1997 när Äntligen hemma startade. Om 

det beror på programmet eller på ökad medelinkomst är svårt att säga. 

 

Om vi hade vetat det vi vet nu när vi började skriva arbetet, så skulle vi ha breddat oss lite 

mer. Använt oss av fler företag som producerar tapeter, samt även gjort undersökningar och 

intervjuer med återförsäljare för att se om de har märkt av någon skillnad i försäljning sedan 

inredningsprogrammen startade. 

 

Vår studie visar att Inredningsprogrammen har en liten påverkan på försäljningen. Att det i 

det stora hela är ekonomin som styr om människorna kommer att köpa tapeter eller inte.  
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6.2 Fortsatt forskning 

Då detta är ett ämne som inte har blivit undersökt förut, anser vi att denna studie kan vara till 

hjälp för de studenter som skulle vilja göra en djupare undersökning av om eller hur inredning 

programmen kan påverka tapetförsäljningen. 

 

Vi vill föreslå att de som vill göra fortsatta undersökningar inom detta ämne går utanför våra 

avgränsningar och undersöker om återförsäljarna anser att inredningsprogrammen har 

påverkat tapetförsäljningen. Man skulle kunna göra detta både genom enkäter till olika 

återförsäljare samt komplettera detta med mer djupodlade intervjuer. 

 

Vi anser också det var intressant att undersöker om målarfirmorna har fått en större 

efterfrågan på tapetseringsarbeten sedan inredningsprogrammen började sändas. Ytterligare 

område att undersöka kan vara om det går att se om företagens reklamkostnader förändrats i 

och med starten av inredningsprogrammen.   

 

En begränsning är att vi inte tagit med arbetstidsförändringar under perioden. 

Arbetstidsförändringen kan betyda att vi fått mer fritid och den kan man välja att använda på 

det sätt man själv tycker är bäst och en del kanske anser att tapetsering är det som är bäst för 

den. Detta är svårt att mäta och är enbart våra egna funderingar.  

 

Då detta är första gången som man inom uppsatsskrivandet i skolan tar upp detta ämne anser 

vi att det kan tillföra en ny kunskap till ämnet. De flesta företag har säkert redan undersökt 

och tittat igenom både sitt och de andra företagens årsredovisningar under samma år för att se 

hur de ligger till. Det vår studie kan göra är att ge företagen är större och mer överskådlig bild 

om hur det har sett ut under en längre period. Hur företagen jämförs med varandra och vad 

dessa upp och nedgångar kan bero på. 
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