
Att tänka på när du bygger en ekonomisk kalkyl 
För att förstå om din investering är ekonomisk lönsam/bärkraftig för ditt företag behöver du göra en 
resultatbudget och investeringskalkyl. I kalkylen ser du det förväntade resultatet av investeringen 
utifrån de siffror som du stoppar in i kalkylen. Siffrorna du stoppar in är dina egna bedömningar och 
ska spegla verkligheten i största möjliga mån för att få en så verklighetstrogen kalkyl som möjligt.  

Denna kalkyl, som görs innan investeringen slutförs, är det förväntade resultatet av investeringen. 
Det går inte att förutse alla faktorer som kan påverka företaget och investeringen, men vi försöker, 
med hjälp av denna kalkyl, förutse investeringens resultat. I kalkylen ska endast faktorer som 
påverkas av investeringen finnas med, till exempel ökat djurantal som leder till fler liter mjölk. 
Kostnader som kan påverkas av investeringen är till exempel fler arbetstimmar, ökade 
maskinkostnader och foderkostnader. Ett ökat marknadspris av till exempel kött och mjölk är inte ett 
resultat av investeringen och ska därför inte finnas med i kalkylen.   

 

Nedan följer en liten ordbok för att förklara ekonomiska begrepp som du stöter 
på i skapandet av din resultat- och investeringskalkyl. 

Intäkter- Värdet av levererade prestationer under en period. Exempel: värdet i pengar av 
spannmålen som du som lantbrukare producerat. Intäkterna finner du på 3000- kontona i din 
resultatrapport. 

Direkta kostnader- De kostnaderna som kan härledas till en specifik vara eller tjänst. Exempel: 
Kostnaden för framtagandet av tex foder och växtodling. Direkta kostnader finner du på 4000- 
kontona i din resultatrapport. 

Övriga kostnader- De kostnader som inte kopplas direkt till 
produktionsgrenen/produktionsgrenarna, men som ändå finns i företaget. Exempel: 
Fastighetsunderhåll, drivmedel, försäkringar och arbetskläder. Övriga kostnader finner du på 5000- 
och 6000-kontona i din resultatrapport. 

Personalkostnader- De löner som betalats ut till dina anställda i företaget, inklusive sociala avgifter. 
Personalkostnaderna finner du på 7000-kontona i din resultatrapport. 

Avskrivningar- Är en kostnad som ska spegla förbrukningen av företagets inventarier. Exempel: 
avskrivning på byggnad, markanläggningar och maskiner. Avskrivningarna finner du på 7700- och 
7800-kontona i din resultatrapport.  

Finansiella poster- Är dina räntekostnader och ränteintäkter i företaget. Är denna post negativ har 
du högre finansiella kostnader i företaget än vad du har finansiella intäkter. Exempel: Ränteintäkt 5 
kr och räntekostnad 10 kr. 5-10=-5. Din finansiella post är -5 kr. Finansiella poster finner du på 8000-
kontona i din resultatrapport. 

 

 

 



Instruktioner för att fylla i kalkylen 
Där finns två kalkylblad att välja på. Det ena är låst och räknar automatiskt det andra är inte 
låst och kan kopieras. I den som är låst finns inga beräkningar. Observera att din kalkyl inte 
behöver se ut som vår. Vill du bygga den på ett annat sätt är du fri att göra det men den 
måste vara förståelig. 

Tabell 1. Investeringskalkyl 

• Gruppera och namnge olika ekonomiska förändringar som sker i företaget på grund av 
investeringen. Fyll i både A1 och A2.  Se exempel i tabellen. 

• Specificera förändringen. Se exempel i tabellen. 
• Skriv kvantiteten för förändringen i kolumn C. Om kvantiteten ej går att definiera utan ska 

räknas som en enhet, skriv 1. 
• Skriv pris/kvantitet för förändringen i kolumn D, alternativt priset för hela enheten.  

Tabell 2. Resultatbudget 

• Gruppera och namnge olika finansieringsposter som finns i din resultaträkning. Se exempel i 
tabellen. Hur exakt ska vi råda dem att kategorisera? Skriv in de olika resultatposterna så 
som intäkter, direkta kostnader, övriga kostnader med flera i kolumn A. Siffrorna ska hämtas 
från året innan investeringen påbörjades. 

• Skriv in eventuella förändringar i kolumn B om du bedömer att det finns exceptionella 
händelser. Exempel på exceptionell händelse är brand och försäkringsersättning. 

•  Skriv in eventuella förändringar i kolumn D om du bedömer att det finns andra förändringar i 
företaget som påverkar resultatet.  

 

 



 

 

Uppgifterna från den sista tabellen är de siffror du för in i ansökan under respektive fråga 
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