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Sammanfattning 
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Titel: Den immateriella investeringsprocessen – En flerfallsstudie i 

tjänsteföretag 

 

Författare: Jesper Andersson, Linn Persson & Johan Stillerfelt 

 

Handledare: Pia Nylinder 

 

Examinator: Elin Funck 

 

Bakgrund och problem: Antalet tjänsteföretag växer ständigt och mer än hälften av 

alla företag i Sverige verkar inom denna bransch. Vidare är investeringar avgörande för 

ett företags framtida överlevnad. Mer än hälften av de investeringar som görs i svenska 

företag är av immateriell karaktär och den största andelen av dessa sker inom just 

tjänstesektorn. Trots detta faktum är forskning kring investeringsprocessen främst 

knuten till materiella investeringar i tillverkande företag. Hur ser då 

investeringsprocessen för immateriella investeringar ut i tjänsteföretag och hur 

konstrueras och används beslutsunderlag vid beslutsfattande? 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och kartlägga processen för 

immateriella investeringar inom tjänsteföretag. Vidare är syftet att bidra med kunskap 

om problematiken kring konstruktionen av beslutsunderlag samt beslutslogik gällande 

dessa investeringar. Meningen är att belysa ett ämnesområde som inte tidigare 

undersökts och på så sätt göra ett bidrag inom ämnet.  

 

Metod: Uppsatsen utgår från en övervägande kvalitativ forskningsstrategi där 

undersökningsdesignen är en flerfallsstudie. Vidare har utgångspunkten för insamlande 

av empiriskt material varit semistrukturerade intervjuer.  
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Slutsats: Investeringsprocessen för tjänsteföretag avseende immateriella investeringar 

kan ses som en guide eller riktmärke och består vanligtvis av faserna initiering, 

bedömning, beslut, utveckling, implementering och uppföljning. Beslutunderlag 

konstrueras i regel av mellanchefer medan högre chefer tar det slutgiltiga beslutet om 

investeringen. Beslutet baseras främst på strategiska analyser som kompletteras med 

enklare kalkyler, erfarenhet och magkänsla.  

 

Nyckelord: Tjänsteföretag, investeringsprocess, immateriell investering, 

beslutsunderlag, investeringsbeslut 
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Background and problem: The number of service companies is continuously growing 

and more than half of all companies in Sweden operate within this branch. Investments 

are furthermore crucial to the future survival of a company. More than half of the 

investments in Swedish companies are of intangible character and the major part of 

these are made within this service companies. Despite this fact research about the 

investment process are mainly bound to tangible investments in manufacturing 

companies. Then how does the investment process for intangible investments look in 

service companies and how is decision basis constructed and used when making 

decisions? 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to analyse and map the process for intangible 

investments in service companies. The purpose is furthermore to contribute with 

knowledge about the problems connected to the construction of basis for the decision 

and the logic behind the decision for these investments. The meaning of this is to 

lighten a subject that is not previously investigated.  

 

Method: The thesis is based on a predominantly qualitative research strategy in which 

the survey design is a multiple case study. Furthermore, the starting point for collection 

of empirical material has been semistructured interviews.   
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Conclusion: The investment process for service companies in respect to intangible 

investments could be regarded as a guideline and usually consist of the phases initiation, 

evaluation, decision, development, implementation and follow-up. Decision basis is 

commonly constructed by middle-level bosses and the higher management usually 

makes the final decision about investment. The decision is primarily based on strategic 

analysis completed by simpler calculations, experience and gut feeling. 

 

Keywords: Service company, investment process, intangible investment, decision 

basis, investment decision 
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om investeringsprocessen för immateriella investeringar inom 

tjänsteföretag och behandlar således det som sker från initial idé till slutgiltigt 

genomförande. Vidare behandlas också beslutsunderlag och deras roll för 

beslutfattande. Följande avsnitt innehåller först och främst en bakgrundsbeskrivning 

där investeringar, investeringsprocessen, beslutsunderlag och investeringsbeslut 

behandlas på ett generellt och brett plan. Vidare följer en problemdiskussion där ämnet 

och relevansen för detta utvecklas och diskuteras mer djupgående. Slutligen formuleras 

konkreta frågeställningar och syfte där en mer specifik riktning för uppsatsen stakas ut.  

 

1.1 Bakgrund 

Investeringar kan definieras på olika sätt. Bergknut et al. (1993) beskriver investeringar 

som utnyttjande av resurser i syfte att förverkliga framtida visioner och mål. De 

beskriver även att investeringar kan leda till att intressenternas framtidstro växer, vilket 

kan bidra till ökad satsning av resurser från deras sida. Liknande beskriver 

Nationalencyklopedin (a) investeringar som “..någon form av uppoffring för att senare 

få inkomster eller andra fördelar”. Grubbström och Lundquist (2005) redogör för att 

investeringar ger upphov till betalningskonsekvenser, där en av investeringsteorins 

kärnfrågor är hur företag och individer ska väga dessa konsekvenser mot varandra och 

välja den investering som ger bäst utfall. Här beskrivs investeringar som nödvändiga för 

ett företags framtida överlevnad.  

 

Bierman och Smidt (1960, 1966) lägger vikt vid att dela in investeringar i olika 

kategorier då olika problem associeras med olika sorters investeringar. Genom att 

bedöma vilken typ av investering det är frågan om kan problemen enklare identifieras 

och kompetent personal kan utvärdera betydelsen av problemen i fråga. Enligt 

Alpenberg och Karlsson (2005) existerar flera olika kategoriseringar av investeringar 

inom litteraturen. Kategoriseringen sker i regel efter de olika bakomliggande 

förutsättningarna som råder för den aktuella studien. Liknande menar Eriksson (1985) 

på att bedömning av hur en investering kategoriseras endast kan göras med hänsyn till 

det bakomliggande syftet. Olika kategoriseringar kan göras beroende på om 

klassificering förslagsvis sker efter objekt, förhållandet mellan inbetalnings- och 

utbetalningstidpunkter eller investeringens mål och syfte. Vid klassificering efter objekt 

avser Eriksson (1985) att investeringar kan kategoriseras i reala- och finansiella 
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investeringar. En ytterligare indelning av de reala investeringarna benämns som 

materiella- och immateriella investeringar. Här menar han däremot på att immateriella 

investeringar kan anses tillhöra en specifik kategori för “övriga” investeringar, det vill 

säga att de investeringar som klassas efter objekt som inte är finansiella eller materiella 

ses som immateriella.  

 

Den främsta skillnaden mellan immateriella och materiella tillgångar är att immateriella 

tillgångar oftast uppkommit vid förvärv eller tjänsteproduktion, medan materiella 

tillgångar avser exempelvis mark, byggnader eller maskiner (Thomasson et al. 1986). 

Thomasson et al. (1986, s. 221) definierar immateriella tillgångar som “en identifierbar 

icke-monetär tillgång utan fysisk form”. I en bilaga till en rapport från SCB (b) beskrivs 

immateriella tillgångar som en viktig del i den så kallade “nya ekonomin”. Ledande 

forskare inom ämnesområdet klassar de immateriella investeringarna till områdena 

datoriserad information, innovativt kapital och ekonomisk kompetens. Enligt Persson 

och Nilsson (1993, 2009) är de immateriella investeringarna som genomförs ofta 

förknippade med FoU-utgifter, marknadsföring och personalutveckling. Yard (2001) 

beskriver här att immateriella investeringar vanligtvis kringgås att tas upp som 

tillgångar i företagen utifrån redovisningssynpunkt. Detta då företaget får hela 

skatteavdraget för det innevarande året. Ett förhållningssätt där en immateriell tillgång 

ej behöver föreligga en immateriell investering kan således sägas existera (Yard, 2001).  

 

År 2000-2005 var den största andelen investeringar som gjordes i svenska företag av 

immateriell karaktär. Immateriella investeringar inom tjänstesektorn stod sammanlagt 

för omkring 150 miljarder kronor år 2006, vilket motsvarade totalt 51% av samtliga 

immateriella investeringar i Sverige (Edquist, 2010). Denna information stöds av 

Andersson (2013) som skriver att flertalet utredningar pekar på att immateriella 

investeringar uppgår till över hälften av samtliga investeringar i svenska företag. Den 

större delen av de immateriella investeringarna görs inom FoU, mjukvara och databaser 

samt design och vidareutbildningar (Edquist, 2010).  

 

Eftersom en av kärnfrågorna inom investeringsteorin är att välja den investering som 

ger bäst utfall genom att väga konsekvenser mot varandra, krävs ett tillvägagångssätt 

där man ser investeringen ur ett helhetsperspektiv (Grubbström och Lundquist, 2005). 

Detta leder oss vidare in i investeringsprocessen, som enligt Bower (1970, 1986) består 
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av följande tre faser; initiering, bedömning och beslut. Denna uppdelning av 

investeringsprocessen skiljer sig åt mellan olika forskare och exempelvis Yard (2001) 

delar istället in processen i sju faser, där bland annat genomförande och uppföljning 

tillkommer. Bower ses av många som en pionjär inom forskning kring 

investeringsprocessen och flertalet studier som senare gjorts på området bygger på den 

forskning som Bower (1970, 1986) genomfört, varav Yard (2001) uttryckligen säger att 

hans modell är en vidareutveckling av den som Bower (1970, 1986) har tagit fram. 

Bhimani et al. (2012) har en uppdelning över investeringsprocessen som i mångt och 

mycket liknar den som framställs av Yard (2001).    

 

Syftet med investeringskalkyler är att analysera betalningsströmmar när de sker 

tidsmässigt under investeringens ekonomiska livslängd. Investeringskalkyler används 

som beslutsunderlag för fattandet av investeringsbeslut. Ett investeringsbeslut behandlar 

om en investering ska utföras eller ej, vilket av flera möjliga alternativ som ska väljas, 

om den ska utföras direkt eller senare samt hur den ska finansieras (Andersson, 2013). 

Studerande av investeringsprocessen ger investeringskalkylering och investeringsbeslut 

en underordnad betydelse eftersom dessa begrepp kan beskrivas som en del i en helhet. 

(Yard, 2001). Investeringskalkylering beskrivs enligt Bierman och Smidt (1960, 1966) 

som en procedur för val av diskonteringsränta i syfte att täcka tidsvärdet av pengar 

genom diskontering av det kommande kassaflödet till ett nuvärde för investeringen. 

Kalkylen ska ligga till grund för ett investeringsbeslut där investeringen med det högsta 

nuvärdet ska väljas. Denna beskrivning liknas mycket med Yards (2001) som beskriver 

att investeringskalkylens huvudsakliga uppgift är att bedöma huruvida investeringen 

uppfyller investeringens lönsamhetskrav eller ej. Enligt Yard (2001) är kalkyler ett av 

flera beslutsunderlag och har en varierad roll för investeringsbeslut beroende på den 

rådande situationen. En liknande tolkning gör Karlsson (1999) som menar att 

beslutsunderlaget också ska ta hänsyn till icke ekonomiska aspekter. Kalkyler används 

främst för medelstora investeringar av repetitiv karaktär. Vid större investeringar 

betonas en strategisk analys i beslutsunderlaget, men ofta använder man sig också av 

kalkyler, kassaflödesanalyser och olika former av känslighetsanalyser. Kalkyler kan 

därför sägas vara ett vanligt underlag för investeringsbeslut (Yard, 2001). 

 

En uppdelning av investeringsbeslut kan göras i två olika dimensioner; en 

beslutssituation och en beslutsprocess. I ett val mellan olika investeringsprojekt behöver 
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den förväntade kostnaden av projektet beräknas utefter en vägning av sannolikheten för 

samtliga kostnader. Hänsyn måste tas till variationer i kostnader för projektet i frågan. 

Ett sätt att ta hänsyn till dessa variationer är upprättande av känslighetsanalyser. 

Kalkyler med sämre utfall på osäkra variabler utförs ofta i känslighetsanalyser i syfte att 

se över lönsamheten vid ett ofördelaktigt utfall för projektet. Det slutgiltiga valet av 

investeringsprojekt faller ofta på de olika beslutsfattarnas riskaptit och bedömningar av 

osäkra variabler (Löfsten, 2002). Själva investeringsbeslutet skriver Bergknut et al. 

(1993) ska fattas för förverkligandet av organisationens formulerade mål och vision. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige existerar över en miljon olika företag inom näringslivet, där antalet företag 

haft en kontinuerligt stigande trend sedan början av 2000-talet (Holmström, 2017a). 

Tjänsteföretag är den enskilt största branschen och mer än hälften av alla företag faller 

inom denna kategori (Holmström, 2017b). Totalt 80% av alla nystartade bolag inom 

Sverige kan klassas som tjänsteföretag och 75% av alla som arbetar inom Sverige 

arbetar med någon form av tjänsteproduktion (Almega). Gemensamt står försäljningen 

av tjänster för 70% av Sveriges totala BNP (SCBa). Betydelsen av tjänsteföretagen för 

den svenska ekonomin skall därför ej underskattas, där en sviktande tjänstesektor 

avsevärt kan öka arbetslösheten och försämra den svenska ekonomins långsiktiga 

konkurrenskraft. 

 

Investeringar är en stor del av ett företags vardag och ofta rentav en förutsättning för 

företagets fortsatta överlevnad. Oavsett storlek, bransch eller affärsidé krävs att företag 

följer med, eller allra helst ligger i framkant, i utvecklingen som ständigt pågår. Det kan 

handla om ny teknologi, nya marknader eller ändrade kundbeteenden. Oavsett vilket är 

investeringar en stor del i att följa med i denna utveckling, något som ofta är förenat 

med en viss grad av osäkerhet, framförallt i samband med beslutsfattandet som är en av 

investeringsprocessens nyckeldelar. Bergknut et al. (1993) skriver att en investering 

består av en mängd beslut och att ett beslut kan definieras som valet mellan olika 

alternativ. Detta synsätt hänger samman med Grubbström och Lundquists (2005) tankar 

kring investeringsteorins kärnfrågor och hur företag och individer ska väga 

konsekvenser mot varandra för att på så sätt kunna välja den investering som ger bästa 

möjliga utfall.  
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Yard (2001) ser investeringskalkylering som ett verktyg för hur optimala 

investeringsbeslut kan fattas. Det är investeringsbeslutet i sig självt som är det 

essentiella och ej den kontext som det kommit fram ur. Följaktligen skapas ett större 

fokus på beslutet istället för processen bakom. Även om det är själva 

investeringsbeslutet som är i fokus måste processen fram till beslutet skapa rätt 

förutsättningar. Genom de olika faserna initiering, utveckling, förankring och 

framdrivning skapas dessa förutsättningar så att det bästa investeringsalternativet ska 

kunna väljas. Ett lyckat genomförande och uppföljning är också en viktig del i 

investeringsprocessen för uppföljning av de ekonomiska konsekvenserna. Processen 

innan och efter investeringsbeslutet kan därför ej negligeras då investeringsprocessen 

som helhet enligt Yard (2001) har en överordnad roll till investeringsbeslutet. 

 

Bergknut et al. (1993) betonar att investeringskalkyleringen har flera olika syften för 

investeringar, bland annat underlag för resursallokering, bedömning av lönsamhet, 

bedömning av risk och osäkerhet eller bedömning av betalningsströmmar. 

Kalkylmodeller kan därmed sägas vara en stor del av det beslutsunderlag som 

föranleder investeringsbeslut då det svarar på frågor som utseendet av 

beslutsunderlaget, hur formen av kalkylen ska vara samt vilken data som ska ingå i 

kalkylen. Dessa frågor behöver besvaras för att uppfylla en belutssitutations olika krav. 

Investeringsbeslutet som sedan fattas på det rådande underlaget sker i syfte att 

förverkliga organisationens långsiktiga mål och vision. Investeringsbeslutet har även en 

stor roll för att öka beredskapen inför en oviss framtid. Utformandet av beslutsunderlag 

blir därför en viktig faktor för att uppnå olika organisationers mål och visioner. En 

annan intressant aspekt att begrunda är att det finns skillnader i produktkalkyleringen 

mellan tjänsteföretag och tillverkande företag (Karlsson, 1999). Liknande skriver Greve 

(2003) att rutinerna för immateriella och materiella investeringar ofta skiljer sig åt. 

Huruvida dessa differentieringar är gällande även för beslutsunderlag och om det har 

någon påverkan på investeringsbeslutet kan således sägas vara av intresse för denna 

studie.   

 

Bergknut et al. (1993) nämner vidare att just investeringsbeslutet ofta fattas av 

ledningen i företaget på grund av den stora mängd resurser som är kopplade till dessa 

beslut. Även investeringsförslag som uppkommit längre ner i hierarkin ska godkännas 

av ledningen. Investeringsbeslut kan därför sägas ha viktiga implikationer för företaget 
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och fattandet av korrekta investeringsbeslut vilar i stor utsträckning på ledningen. Dessa 

beslut har stor påverkan på lönsamheten, men även på ledningen som ansvarar för 

investeringarna. För motivering av ett investeringsbeslut förklarar Bergknut et al. 

(1993) att värdet av resurserna som används vid investeringen måste förväntas öka. Ett 

dilemma uppkommer när värdet som förväntas genereras i framtiden tack vare 

investeringen ska bestämmas. Med hjälp av en investerings förväntade framtida 

kassaflöde kan olika metoder användas för att besluta om investeringen bör genomföras 

eller ej. Nuvärdesmetoden och Payback-metoden är två av de metoder som Bierman och 

Smidt (1960, 1966) nämner som vanligt förekommande. Få investeringar genererar 

däremot säkra och direkta kassaflöden och dessutom ligger ofta intäkter långt in i 

framtiden, betydligt senare än kostnaderna. Samtidigt argumenterar Bower (1970, 1986) 

för att traditionella kalkyleringsmodeller för investeringar teoretiskt sett inte kan 

stämma då betydande effekter som följer av osäkerhet inte inräknas. Man kan således 

ställa sig frågor som hur ett företag bör resonera gällande den rådande osäkerheten i 

framtida kassaflöden och hur värdering görs om en sådan investering väntas vara 

lönsam eller ej.  

 

Forskning kring investeringsprocessen har sin grund i att skapa en bättre förståelse för 

företags val av investeringar (Alpenberg och Karlsson, 2005). Förståelse om 

investeringsprocessen och företagens olika prioriteringar kräver en djupgående 

forskningsansats och det går inte att särskilja de olika delprocesserna från varandra då 

de bara är en del av helheten och således tar bort en del av meningen av investeringen 

om de ses utanför sin kontext (Bower, 1970, 1986). Enligt Löfsten (2002) kommer 

framtida forskning om diverse investeringsprojekt i allt större utsträckning lägga vikt 

vid just investeringsprocessen, vilket kan ses som en direkt konsekvens av att 

investeringar inom näringslivet har blivit allt mer kapitalintensiva. Ett arbete om 

investeringsprocessen för tjänsteföretag kan därför sägas vara ett tidsenligt ämne som är 

högst aktuellt bland företagsekonomiska forskare.  

 

Genom att se investeringsprocessen utifrån en kontext av tjänsteföretag kan vi 

åskådliggöra investeringsprocessen från ett nytt perspektiv inom ett område som har 

stor påverkan för den svenska ekonomin. Löfsten (2002) beskriver 

investeringsprocessen helt utifrån investeringar i maskiner, där en viktig aspekt som 

nämns är att maskinen ska passa in med övrig maskinutrustning. På liknande sätt 
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behandlar Bower (1970, 1986) samt Alpenberg och Karlsson (2005) investeringar inom 

tillverkande företag, där fokus i huvudsak läggs på investeringar i maskiner och 

materiella anläggningstillgångar. En studie av tjänsteföretagen och deras immateriella 

investeringsprocess kan därför ses som ett bidrag inom ämnesområdet som idag till stor 

del är centrerat kring tillverkande företag och materiella investeringar.  

 

Utifrån ovanstående resonemang har vi formulerat följande frågeställningar:  

• Hur ser investeringsprocessen ut för tjänsteföretagen avseende immateriella 

investeringar? 

• Hur konstrueras beslutsunderlag för immateriella investeringar och hur används 

detta vid beslutsfattande? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och kartlägga processen för immateriella 

investeringar inom tjänsteföretag. Vidare är syftet att bidra med kunskap om 

problematiken kring konstruktionen av beslutsunderlag samt beslutslogik gällande dessa 

investeringar. Meningen är att belysa ett ämnesområde som inte tidigare undersökts och 

på så sätt göra ett bidrag inom ämnet. 
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1.4 Disposition 

 

6. Slutsats
Genom att besvara de formulerade frågeställningarna och därigenom uppfylla syftet kommer detta avsnitt att 

presentera uppsatsens slutsatser. Avsnittet följer en liknande struktur som analysen, vilket innebär att det inleds 
med investeringsprocessens uppbyggnad och sedan följs av konstruerandet och användandet av beslutsunderlag i 

samband med beslutsfattande. 

5. Analys

I detta avsnitt ställs det insamlade empiriska materialet mot den teoretiska referensram som har presenterats. För 
att skapa tydlighet och sammanhang mellan analysens olika delar kommer utgångspunkten att vara den 

konceptuella modell som skapats.

4. Empiri

Följande avsnitt innehåller resultatet av de intervjuer som har genomförts och de dokument som har mottagits, 
vilket innebär att investeringsprocessen, beslutsunderlag och investeringsbeslut för respektive fallföretag beskrivs. 

Avsnittet inkluderar även en kortare beskrivning av fallföretagen i fråga, vilket föregår deras respektive 
investeringsprocess. 

3. Teori
Här behandlas den teoretiska referensram som senare liggaer till grund för analys och slutsats. Avsnittet inleds med en 
redogörelse för begreppet investering och olika typer av investeringar som existerar. Detta följs upp av en redogörelse 

kring begreppet investeringsprocess och vilka olika delar denna består av. Vidare följer ett urval av vanligt 
förekommande bedömningsmodeller  i investeringssammanhang, som tas upp i syfte att skapa utrymme för analys och 

slutsats. 

2. Metod

I detta avsnitt beskrivs de olika metoder som har använts. Strategi, design och ansats för forskningen behandlas, 
där beskrivning om fallstudiens karaktär belyses. Tillvägagångssättet för insamlingen av material och hur tolkning 

av detta skett beskrivs samt metod för att främja studiens trovärdighet och äkthet framkommer. Slutligen 
tydliggörs vilka etiska överväganden som hafts i åtanke under arbetets gång.

1. Inledning

Avsnittet innehåller först och främst en bakgrundsbeskrivning där investeringar, investeringsprocessen, 
beslutsunderlag och investeringsbeslut behandlas på ett generellt och brett plan. Vidare följer en 

problemdiskussion där ämnet och relevansen för detta utvecklas och diskuteras mer djupgående. Slutligen 
formuleras konkreta frågeställningar och syfte där en mer specifik riktning för uppsatsen stakas ut. 



  
 

9 

2 Metod 
I följande avsnitt beskrivs de olika metoder som har använts för att uppfylla uppsatsens 

syfte och besvara de formulerade frågeställningarna. Strategi, design och ansats för 

forskningen behandlas, där beskrivning om fallstudiens karaktär belyses. 

Tillvägagångssättet för insamlingen av material och hur tolkning av detta skett beskrivs 

samt metod för att främja studiens trovärdighet och äkthet framkommer. Slutligen 

tydliggörs vilka etiska överväganden som hafts i åtanke under arbetets gång, vilka har 

påverkat den information som har delgivits och som följaktligen har behandlats och 

analyserats i uppsatsen.   

 

2.1 Forskningsstrategi 

Vårt formulerade syfte är att analysera och kartlägga processen för immateriella 

investeringar inom tjänsteföretag. Vidare är syftet att bidra med kunskap om 

problematiken kring konstruktionen av beslutsunderlag samt beslutslogik gällande dessa 

investeringar. Meningen är att belysa ett ämnesområde som inte tidigare undersökts och 

på så sätt göra ett bidrag inom ämnet. Utifrån detta syfte krävs att vi kommer nära inpå 

de valda företagen för att beskriva hur investeringsprocessen ser ut i detalj och för att 

skapa oss en djupare förståelse. En djupgående forskningsansats beskrivs av Bower 

(1970, 1986) som betydelsefullt för att få  förståelse över investeringsprocessen i sitt 

rätta sammanhang och för att inte förlora meningen av processen. Till följd av detta har 

vår forskningsstrategi varit övervägande kvalitativ för denna studie. Genom att förhålla 

oss till den kvalitativa forskningsstrategin kan vi se processen utifrån 

undersökningsenheternas ögon och på så sätt komma djupare in i ämnet än vad som 

skulle vara möjligt med en kvantitativ forskningsstrategi (Bryman och Bell, 2013). 

Holme och Solvang (1997) anser att en kunskapsutveckling uppkommer genom närhet 

till undersökningsenheterna, vilket i vårt fall är organisationen och de utvalda 

undersökningspersonerna. Denna närhet som uppkommer vid en kvalitativ studie menar 

Jacobsen (2002) också gör det enklare att uppfatta undersökningspersoner på ett rätt sätt 

och således underlättas tolkningen av data. Genom att implementera en kvalitativ 

forskningsstrategi försöker vi komma närmare företagen för på sätt kunna beskriva 

investeringsprocessen och investeringsbeslutet mer på djupet, både utifrån företaget 

som kontext och de utvalda undersökningspersonerna.  
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2.2 Forskningsdesign 

En forskningsdesign är en plan för hur data ska samlas, organiseras och integreras till ett 

resultat för undersökningen. Designen väljs utefter faktorer som problemets utseende, 

de frågor problemet skapar samt det önskade slutresultatet (Merriam, 1994). Genom vår 

studie försöker vi i detalj kartlägga investeringsprocessen och konstruerandet av 

underlag samt hur det används för beslutsfattande inom investeringsprocessen i de valda 

företagen. För att kunna komma tillräckligt nära de undersökta företagen för att beskriva 

investeringsprocessen tillämpar vi oss av en fallstudiedesign, vilket är en empirisk 

undersökning som studerar en rådande företeelse i dess naturliga sammanhang (Yin, 

2007). En liknande definition gör Merriam (1994) som beskriver en fallstudie som en 

metod för att förstå och analysera olika händelser. Utefter våra formulerade 

frågeställningar kan en fallstudiedesign också anses vara relevant då våra frågor är av 

“hur” och “varför” karaktär och studien ej kontrollerar beteenden för de undersökta 

organisationerna (Yin, 2007). Fokus ligger på de aktuella händelserna inom 

investeringsprocessen för fallföretagen. För att de slutsatser som fattas i denna studie 

ska vara hållbara och  generaliserbara mot andra tjänsteföretag och deras immateriella 

investeringar har vi mer specifikt valt att använda oss av en flerfallsstudie i detta arbete. 

Vi har valt att utgå från två fall genom att studera två olika företag. Detta beslut togs på 

grunderna att en flerfallsstudie anses vara mer övertygande om samma belägg 

uppkommit från flera fall och kan därför sägas vara starkare än en enfallsstudie (Yin, 

2007). Det går således att fatta mer generaliserbara slutsatser från det empiriska 

materialet vilket ligger till grund för uppbyggandet av mer robusta teorier. Slutsatserna 

från vår studie kring investeringsprocessen och hur investeringsbeslut fattas kan därför 

vara mer allmängiltiga än vad som hade varit fallet vid enfallsdesign.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) nämner tre olika typer av generalisering, vilka är 

analytisk, naturalistisk och statistisk generalisering. Vi väljer i denna uppsats att utgå 

från en analytisk generalisering, vilken definieras enligt följande: 

 

“Analytisk generalisering innebär att man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån 

resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. 

Den bygger på en analys av likheter och olikheter mellan de båda situationerna. 

...Genom att specificera stödjande belägg och klarlägga argumenten kan forskaren 
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göra det möjligt för läsaren att bedöma hållbarheten i generaliseringsspråket.” (Kvale 

och Brinkmann, 2014, s. 312) 

 

I en analytisk generalisering utgår man från utvecklad teori som kan ställas i relation till 

resultaten. Oberoende av om studien är grundad på ett eller flera fall så är det analytisk 

generalisering som ska tillämpas enligt Yin (2007). Vårt syfte med studien är att finna 

riktlinjer gällande immateriella investeringar i tjänsteföretag för att ge bidrag till 

kommande liknande investeringar, både i utvalda fallföretag och andra tjänsteföretag. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vidare att forskaren delger specifika 

beskrivningar, på vilka läsaren kan göra en bedömning om resultaten anses 

generaliserbara till en annan situation. Företags agerande i specifika situationer kan bero 

på många olika faktorer, både interna och externa. Vår intention är därmed inte att finna 

en universal förklaring för hur den immateriella investeringsprocessen i tjänsteföretag 

bör utformas, utan syftet är att varje enskilt företag själv ska kunna bedöma om studiens 

resultat kan tillföra dem något.  

 

Naturalistisk generalisering vilar på personlig erfarenhet och därför kan den anses vara 

subjektiv. I denna undersökning ämnar vi att bibehålla objektivitet och därmed bedömer 

vi naturalistisk generalisering som ofördelaktig att grunda våra upptäckter på. Om ett 

slumpmässigt urval från en population görs och om antalet intervjupersoner är litet 

lämpar sig statistisk generalisering. Här kan slutsatser dras från empirisk data och en 

generalisering för hela populationen kan göras och fastställas i 

sannolikhetskoefficienter. Studiens syfte är inte att dra generella slutsatser för 

populationen och urval av intervjupersoner har inte gjorts slumpmässigt. Av dessa 

anledningar lämpar sig inte en statistisk generalisering för undersökningen. 

 

2.3 Forskningsansats och val av teori 

Genom att låta insamlandet av empirisk data om investeringsprocessen göras med 

utgångspunkt från teorin inom ämnet för de båda fallföretagen har vi förhållit oss till en 

övervägande deduktiv forskningsansats i studien (Bryman och Bell, 2013). Detta 

gjordes för att skapa en förförståelse kring ämnet och teorin om investeringsprocessen, 

tjänsteföretag, immateriella investeringar, beslutsunderlag och investeringsbeslut. 

Teorin har främst utgått från Bowers tidigare forskning om investeringsprocessen på 

1970-talet och den vidare forskningen som Alpenberg och Karlsson (2005), Yard 
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(2001) samt Bhimani et al. (2012) utvecklat under det tidiga 2000-talet. Teorin har 

främst hämtats från ämnesböcker för kalkylering och investeringar. Vidare har 

avhandlingar av Bower (1970, 1986) samt Alpenberg och Karlsson (2005) varit den 

teori som varit mest betonad i studien och särskilt Bower (1970, 1986) som kan sägas 

vara en av pionjärerna till forskningen kring investeringsprocessen (Yard, 2001). Detta 

material har också kompletterats med ett flertal vetenskapliga artiklar och den empiriska 

data som finns i dessa. De viktigaste vetenskapliga artiklarna som avhandlats är Cohen, 

March och Olsens (1972) garbage can-model och Wikmans (1994) artikel om 

påverkansfaktorer över investeringsprocessen. Sökningen av teori har främst utgått från 

nyckelord som “investeringsprocessen”, “investeringskalkylering”, “immateriella 

investeringar”,  “beslutsunderlag”, “tjänsteföretag” och “investeringsbeslut” samt deras 

engelska motsvarigheter. Tidigare studier som uppsatser i diva och ämnesböcker inom 

beslutsteori har också använts för att få tag i viktiga primärkällor för studien. 

Utgångspunkten för själva studien sker utifrån litteraturen om investeringsprocessen, 

vilket ligger till grund för insamlandet av det empiriska materialet samt för att besvara 

de formulerade forskningsfrågorna. Vi har utgått från teorin i undersökningen och testat 

den mot empirisk data i syfte att se om data förhåller sig i enlighet till teorin eller inte 

(Boolsen, 2007). Insamlandet av empirisk data genom ett sådant tillvägagångssätt 

skriver Holme och Solvang (1997) antingen stärker eller försvagar teorin. Vårt 

förhållningssätt mellan forskning och teori är således huvudsakligen av deduktiv art då 

vi styrt vår forskning utifrån den teori som funnits tillgänglig inom ämnesområdet 

(Bryman och Bell, 2013). 

 

2.4 Fallföretag  

Valet att studera tjänstesektorn har tagits eftersom det är den enskilt största sektorn 

inom det svenska näringslivet, samt att det inom detta område finns en begränsad 

mängd dokumenterad forskning kring investeringsprocessen. Valet av företag som 

studeras är i huvudsak baserat på tjänsteföretag med geografisk närhet för att underlätta 

möjlighet till snabba kommunikationsvägar och personliga intervjuer. Av denna 

anledning har fokus lagts på kontakt med Fortnox samt Euro Accident, som båda är 

baserade i Växjö. Valet av företag kan ses som ett icke-sannolikhetsurval som ej 

innefattar ett slumpmässigt urval. Urvalet benämns mer i termer av ett 

bekvämlighetsurval på grund av den geografiska närheten till företagen. Andra faktorer 

som spelade in på valet av fallföretag var att de kunde sägas ha en liknande karaktär, 
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däribland storlek och tillväxttakt, med skillnaden att de verkar i olika branscher 

(Fortnox, 2016) (Euro Accident, 2015). Båda företagen kan sägas vara medelstora 

företag enligt EU:s definition med en liknande tillväxt i nettoomsättningen från år till år 

(Svenskt Näringsliv). Valet av medelstora företag gjordes i syfte att främja en mer 

formell investeringsprocess och konstruktion av beslutsunderlag som innehåller någon 

form av systematik, vilket troligtvis inte skulle vara fallet i mindre företag. Detta 

kommer sig av att beslutsunderlaget brukar vara mer detaljerat för större företag och 

deras större investeringar (SLU, 2013). 

 

Det slutgiltiga valet av fall är ett förberedande steg i skrivandet av en fallstudierapport 

där målet är att definiera och identifiera fallen innan starten av datainsamlingen (Yin, 

2007). Utifrån de formulerade forskningsfrågorna att studera investeringsprocessen för 

immateriella investeringar i ett tjänsteföretag var Fortnox ett passande fallföretag för vår 

studie. Fortnox uppfyller båda våra uppsatta kriterier, dels genom att vara ett 

tjänsteföretag och dels genom att utföra immateriella investeringar. Fortnox är ett 

tjänsteföretag som levererar internetbaserade program för bokföring och fakturering till 

företag. Vidare utför man omfattande immateriella investeringar inom organisationen 

vilket de immateriella posterna i balansräkningen påvisar (Fortnox, 2016). Valet av 

Euro Accident som vårt andra fallföretag gjordes på liknande grunder som Fortnox. 

Även detta företag uppfyller de uppsatta kriterierna för studien då man dels är ett 

tjänsteföretag och man dels utför immateriella investeringar. Euro Accident är ett 

försäkringsbolag som inriktar sig på hälsoförsäkringar och relaterade tjänster. De 

immateriella investeringarna som utförs i Euro Accident är starkt förknippade till den 

pågående IT-satsningen och digitaliseringen inom företaget (Euro Accident, 2015). 

 

2.5 Tillvägagångssätt för materialinsamling av empiriskt material 

Merriam (1994) anser att metoden för materialinsamling bör grundas på vilken slags 

information som eftersöks och hur denna på bästa sätt kan samlas in. Vidare förespråkar 

Bryman och Bell (2013) flexibilitet vid datainsamling och för att kunna få en så djup 

förståelse som möjligt kring företagens investeringsprocess anses intervjuer vara det 

mest passande tillvägagångssättet. Jämfört med exempelvis enkäter bör intervjuer ha en 

bättre chans att skapa inblick i investeringsprocessen, vilket kan vara en väldigt 

detaljerad och ingående del av ett företags verksamhet och därav kan vara svår att 

komma åt genom allmänna enkätfrågor. För att finna relevans i vad intervjupersonen 
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anser viktigt är det även fördelaktigt att inte begränsa samtalet om det styrs in på 

avvikande ämnen (Bryman och Bell, 2013). För att komplettera materialet har vi använt 

oss av dokument som erhållits från företagen. Dessa dokument har beskrivit 

investeringsprocessen och dess olika delprocesser i företagen. 

 

2.5.1 Intervjuer 

Bryman och Bell (2013) förespråkar två intervjuformer som anses mest lämpliga när 

kvalitativ metod tillämpas. Dessa är ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. 

Ostrukturerade intervjuer har utgångspunkt i allmänna teman eller frågor. Informalitet 

är genomgående och från svaren som respondenten ger utvecklar forskaren följdfrågor. 

Semi-strukturerade intervjuer kräver en mer noggrann planering i förhand och utgår 

snarare från ett frågeschema än intervjuguide. Flexibilitet och möjlighet för följdfrågor 

föreligger på liknande sätt som vid ostrukturerade intervjuer (Bryman och Bell, 2013). 

Vi har för denna studie valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer med 

anledning av att vi då kunde strukturera upp intervjun genom en mer detaljerad 

intervjuguide (se bilaga A-E). Detta gjordes i syfte att erhålla mer direkta svar på 

frågeställningarna och samtidigt bibehålla flexibiliteten genom att kunna ändra 

ordningen på intervjufrågorna och följa upp intressanta svar från respondenterna. En 

kompromiss mellan flexibilitet och struktur i form av en semi-strukturerad intervjuform 

föreföll därför som den mest lämpliga metoden. Vi har utfört både respondentintervjuer 

och en gruppintervju, vilka enligt Holme och Solvang (1997) klassas som kvalitativa 

intervjumetoder. Respondentintervjuer beskrivs som en intervjuform där man intervjuar 

en person som är delaktig i den företeelse som man undersöker. Detta stämmer överens 

med förhållningssättet för tre av de fyra utförda intervjuerna. En gruppintervju avviker 

från respondentintervjun genom att flera personer intervjuas vid samma tillfälle, vilket 

kan sägas vara fallet för den första intervjun på Fortnox. Gruppintervjuer skiljer sig 

också i att människor kan diskutera emellan varandra och skapa olika gemensamma 

uppfattningar (Holme och Solvang, 1997). Dessa gemensamma uppfattningar var av 

betydelse för oss i samband med att vi skulle skapa oss en förståelse över Fortnox som 

organisation samt möjligheten att använda organisationen som fallföretag. En annan 

aspekt som spelade roll för valet av gruppintervju var tidsaspekten och här kunde vi på 

ett mer tidseffektivt sätt få tillgång till information. Problem som kan uppkomma med 

gruppintervjuer är att de kan vara svårare att kontrollera skeendet i en intervjusituation 

samt undgå gruppeffekter såsom tystlåtna eller dominanta deltagare (Bryman och Bell, 

2013). Vi upplevde under vår gruppintervju på Fortnox att några av deltagarna var mer 
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delaktiga. Däremot bidrog alla med viktig information och vi såg därför inte detta som 

ett större problem. Syftet med intervjun var att få en helhetsbild över Fortnox som 

företag och inte specifikt individernas personliga uppfattning om situationen. Om detta 

varit fallet hade nackdelarna för studien varit större om vissa deltagare tog större plats 

under intervjun. Gruppintervjun förlorade aldrig fokus från det relevanta ämnet  och 

kontrollaspekten var därför ej något problem för vår studie. 

 

Telefonintervjuer utfördes också inom ramen för denna studie. Syftet med 

telefonintervjun var att få tag i en informant som vi saknade möjlighet att möta i person 

på grund av den geografiska positionen. Problem som kan hänvisas till telefonintervjuer 

är att det är svårare att göra längre intervjuer då det är lättare för en intervjuperson att 

avsluta en intervju. Ett annat problem är att man inte kan läsa av en persons kroppsspråk 

och hur denne reagerar på de ställda frågorna (Bryman och Bell, 2013). Telefonintervju 

ansågs ändå som ett lämpligt tillvägagångssätt då intervjun inte var omfattande utan 

endast av bekräftande och kompletterande karaktär. För vår studie upplevde vi inga av 

ovanstående problem då vi själva kunde avsluta intervjun när vi fått tillgång till 

efterfrågad information. Kroppsspråket i vårt fall var inte av intresse och således hur 

intervjupersonen reagerar på ställda frågor var inget problem för studien.  

 

Vid längre, innehållsrika intervjuer kan inspelning av intervjuerna ses som en bra metod 

för att information inte ska falla bort, samt att allt som sagt finns inspelat för senare 

analys (Merriam, 1994). Med hänsyn till att konfidentiell information eventuellt kunde 

uppkomma under intervjuerna fick vi på Fortnox skriva på ett sekretessavtal för 

försäkran om att sådan information ej skulle spridas vidare om vi av misstag skulle 

komma över den. En sådan händelse skulle i värsta fall kunna skada företaget i fråga. 

Av denna anledning valde vi i samråd med företaget att inte använda oss av någon 

inspelning, utan endast mindre anteckningar under samtalen. Direkt efter intervjuerna 

sammanställdes det som diskuterats. På så sätt kunde vi som intervjuare undvika att 

viktig information glömdes bort eller försummades, samtidigt som vi engagerat kunde 

delta i diskussionen och ställa de följdfrågor som krävdes då vi inte behövde fokusera 

på att anteckna allt som sades. Samtidigt ansåg vi att en medvetenhet om att samtalet 

spelades in från respondenternas sida möjligtvis kunde leda till att informationen 

vinklades på ett felaktigt sätt i syfte att framställa företaget i bättre dager. Euro Accident 

behandlades på samma sätt som Fortnox gällande inspelning av intervjuer, även om vi 
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här inte skrev på något sekretessavtal. Anledningen till detta var att vi ville behandla 

båda fallföretagen på ett enhetligt sätt. Vi ansåg att det fanns en risk för att information 

från Euro Accident omedvetet kunde behandlats på ett olikartat sätt om ytterligare 

analys av hela intervjuerna fanns tillgängligt endast för detta företaget.   

 

2.5.2 Urval av intervjupersoner 

Beträffande urvalet om vilka personer som intervjuades i studien tillämpades ett 

kedjeurval, även kallat snöbollsurval, vilket i detta fall innebar att första kontakten togs 

med en person på företaget som sedan slussade oss vidare inom organisationen. På detta 

sätt sparades tid och resurser genom att endast träffa de personer som var av relevans 

för vår studie (Bryman och Bell, 2013). Detta krävde att den första personen vi 

kontaktade var helt införstådd med studiens syfte för att kunna slussa oss vidare till 

lämplig person.   

 

Första intervjun på Fortnox skedde i på deras huvudkontor i Växjö i form av en 

gruppintervju med ekonomichef Karin Korpe, utvecklingschef Jesper Svensson samt 

Malin Sköld som är en av produktägarna. En produktägare är en person som är ansvarig 

för en viss funktion eller del av ekonomisystemet. Ekonomichefen ansågs relevant för 

studien tack vare hennes övergripande vetskap om företagets ekonomi, vilket ses som 

en av nyckelfaktorerna gällande investeringar och de beslut som tas gällande dem. 

Ekonomichefen ansåg även att utvecklingschefen och en produktägare var relevanta för 

intervjun. Som utvecklingschef har Jesper övergripande ansvar för de immateriella 

investeringarna som görs i syfte att utveckla Fortnox programvara och har därför god 

insyn i investeringsprocessen. Vidare har även Malin Sköld som produktägare för lön en 

bra inblick i investeringsprocessen då beräkningar och bedömningar av investeringar 

som görs i löneprogrammet går genom henne. På detta sätt skedde intervjun med tre 

personer som alla på något sätt arbetar med immateriella investeringar som görs inom 

Fortnox.  

 

Via kedjeurval fick vi sedan kontakt med ytterligare en produktägare på Fortnox, Victor 

Grevik, då utvecklingsansvarig Jesper Svensson även ansåg honom lämplig för intervju 

tack vare sin roll som produktägare för plattformen. Även denna intervju skedde på 

kontoret i Växjö.  
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På liknande sätt ansågs ekonomichefen på Euro Accident Jonas Ahenborg relevant för 

studien då han är den person med den mest genomgående överblicken av ekonomin på 

Euro Accidents kontor i Växjö. Första kontakten togs med ekonomichefen via telefon 

och genom kedjeurval blev vi hänvisade till Torbjörn Bolin som arbetar som 

systemansvarig. Ekonomichefen bedömde att Bolin besatt mer kunskap gällande 

investeringsprocessen och att han därför var passande för vår studie. Enligt 

ekonomichefen sker de främsta immateriella investeringarna inom försäkringssystemet 

och systemansvarig ansågs därför mest lämplig för intervju då han är den person på 

kontoret som har bäst insyn i systemet och investeringsprocessen som sker inom det. Av 

denna anledning har intervjuerna på Euro Accident i huvudsak utförts med 

systemansvarige Torbjörn Bolin. Bolin kan därför beskrivas som en nyckelinformant 

beträffande vår studie då han har gett oss en viktig inblick i Euro Accidents verksamhet 

samt hjälpt oss att få tillgång till informationskällor som har kunnat styrka 

informationen. En risk med ett sådant förhållningssätt som nämns av Yin (2007) är att 

studien blir alltför beroende av nyckelinformanten och att denna kan påverka forskaren i 

en felaktig riktning för studien. Ett sätt att skydda sig från detta är att använda andra 

informationskällor och söka efter tecken för motsatt tolkning. I vårt fall har 

informationen som Bolin givit säkerställts och kompletterats genom en kortare 

telefonintervju med Euro Accidents Telecom manager Henrik Andersson som även är 

projektledare för en investering i en mobilapp som görs just nu. Dessutom har 

Andersson skickat oss relevanta dokument över en immateriell investering som gjorts i 

företaget, samt fått läsa igenom den del av empirin som hänförs Euro Accident. Utifrån 

dessa faktorer återges en mer sanningsenlig bild av Euro Accidents investeringsprocess.  

 

Tabell 1: Intervjulista Fortnox 

Namn Befattning Datum Intervjutyp 

 

Karin Korpe 

 

Ekonomichef 

 

2017-04-04 

 

Gruppintervju 

 

Jesper Svensson 

 

Utvecklingschef 

 

2017-04-04 

 

Gruppintervju 

 

Malin Sköld 

 

Produktägare lön 

 

2017-04-04 

 

Gruppintervju 

 

Victor Grevik 

 

Produktägare 

plattform 

 

2017-05-02 

 

Respondentintervju 
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Tabell 2: Intervjulista Euro Accident 

Namn Befattning Datum Intervjutyp 

 

Torbjörn Bolin 

 

Systemansvarig  

 

2017-04-13,  

2017-05-05 

 

Respondentintervju 

 

Henrik Andersson 

 

Telecom manager 

 

2017-05-15 

 

Telefonintervju 

 

 

2.5.3 Dokument 

Dokument beskrivs enligt Merriam (1994) som olika slags tryckta källor och annat 

material som har en koppling till fallet, detta kan röra sig av olika former av protokoll, 

fotografier med mera. Materialet brukar definieras som ett dokument när det ej 

uppkommer genom observationer eller intervjuer. Under arbetets gång har vi erhållit ett 

flertal dokument angående investeringsprocessen för respektive fallföretag. Den 

huvudsakliga användningen av dokument har enligt Yin (2007) utgångspunkt i att 

styrka information som uppkommit från andra källor och fungera som ett komplement 

till dessa. Vi har därför förhållit oss till ett sådant tillvägagångssätt i denna studie. 

Vidare har vi vid förekommande motstridigheter mot erhållna dokument utfört en 

djupare undersökning för att erhålla den riktiga bilden av situationen. Vi har utgått från 

en liknande systematisering som Merriam (1994) där vi tagit beslut kring de olika 

dokumentens äkthet för att sedan analysera och tolka den erhållna informationen. Trots 

dessa möjliga problem som är hänförliga till användandet av dokument hävdar Yin 

(2007) att skriftliga dokument är av relevans för alla fallstudier och att de kan bidra med 

mer specifika detaljer som stärker information som har hämtats från andra källor. De 

dokument som vi har erhållit från fallföretagen kan av denna anledning anses vara högst 

relevanta för vår studie och bör tas noggrant i beaktande. Dessa dokument kan också 

fungera som ett bra sätt att bekräfta den information som vi har mottagit under 

intervjuerna och kompensera för det faktum att intervjuerna ej spelas in. En 

kombination av genomförda intervjuer och mottagna dokument bör därför ge oss all den 

information som behövs för att genomföra fallstudien.  

       

2.6 Tolkning av empiriskt material 

Materialinsamlingen av empirisk data sker genom utförda semi-strukturerade intervjuer 

samt erhållna dokument. För att analysera allt empiriskt material behövs ett systematiskt 

angreppssätt. Ett sådant angreppssätt för fallstudier som förordas av Yin (2007) är 
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mönsterjämförelse, där man kopplar det empiriska materialet till den teoretiska 

referensramen för analys av likheter i mönster mellan materialen. Vi kommer i denna 

studie förhålla oss till ett liknande tillvägagångssätt för att jämföra 

investeringsprocessen utifrån vår valda kontext mot den teori som existerar inom ämnet. 

Även en jämförelse mellan fallföretagen i fråga kommer att ske. Då teorin har sitt 

ursprung från industrin är en tolkningsmetod av mönstermatchning gentemot det 

empiriska materialet av intresse för möjligheten att se hur verkligheten skiljer sig från 

teorin utifrån kontexten tjänsteföretag och immateriella investeringar. Ett sådant 

förhållningssätt öppnar upp möjligheten till bidrag inom ämnet genom att påvisa de 

mönster som finns i det empiriska materialet men saknas i den teoretiska referensramen. 

Konstruerandet och användandet av beslutsunderlag kommer analyseras genom en 

jämförelse mellan fallföretagen med återkoppling till den teoretiska referensramen. 

Hänsyn kommer också tas till faktorer som påverkar investeringsprocessens utseende 

och tolkas genom att både jämföra dessa företagen med varandra och den teoretiska 

investeringsprocessen. Under denna studies gång utförs materialinsamling och tolkning 

parallellt för att informationen i studiens slutskede ej ska förefalla oklar vilket förordas 

av Merriam (1994). 

 

2.7 Kvalitetsmått 

Olika kvalitetsmått används i syfte att bedöma kvalitén på en given forskningsdesign. 

Yin (2007) tar upp fyra olika kvalitetsmått som används i samband med en 

fallstudiedesign; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 

Valet av kvalitetsmått fattades på grunderna att vi tillämpade oss av en fallstudiedesign 

och därav föreföll Yins kvalitetsmått mest lämpliga för vår studie. 

 

För att uppfylla begreppsvaliditeten i en fallstudie har vi använt oss av olika empiriska 

data för att skapa en sammanhängande undersökning och på så sätt skydda 

undersökningen från att enbart luta sig mot egna tankar och reflektioner. 

Begreppsvaliditet kräver uppfyllandet av två olika kriterier; valet mellan olika 

förändringar som ska studeras och kopplingen till deras initiala målsättning samt hur de 

olika måtten visar den förändring som valts. För att stärka begreppsvaliditeten har vi 

låtit nyckelinformanter läsa igenom det empiriska materialet för att styrka att det har 

tolkats på ett korrekt sätt (Yin, 2007). Denna respondentvalidering är även betydande då 

vi som intervjuare till fullo måste förstå meningen med respondenternas svar vid 
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intervjuer för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Själva syftet med studien är att 

kartlägga investeringsprocessen och hur underlag ligger till grund för 

investeringsbeslut, där vi uppfyller kriterierna för begreppsvaliditet genom att använda 

oss av många olika dokument och intervjuer vid insamlandet av empirisk data. 

 

För att uppfylla kriteriet för intern validitet har vi använt oss av en analys baserad på 

mönsterjämförelse genom att kategorisera den data som erhållits från intervjuer och 

dokument under studiens gång. Denna data har sedan använts för bevisa en viss 

händelseföljd, vilket i våran studie både bestått i att förklara händelserna i 

investeringsprocessen och hur konstruktionen av beslutsunderlag ligger till grund för 

investeringsbeslut (Yin, 2007). Genom att ha ett sådant tillvägagångssätt har vi 

undersökt det kausala sambandet av företeelser som nämns av Yin (2007) och därmed 

uppfyllt de kvalitetskriterium som ligger till grund för intern validitet. Svenning (2003) 

skriver lite förenklat att intern validitet behandlar projektet som helhet och kopplingen 

som finns mellan teori och empiri. 

 

Extern validitet är ett kriterium som måste uppfyllas för att göra hållbara 

generaliseringar utöver den rådande studien (Yin, 2007). Svenning (2003) skriver 

liknande att extern validitet handlar om ett projekts möjlighet att generalisera utifrån en 

studie.  Detta betyder att det problem som vi behandlar med investeringsprocessen och 

beslutsunderlag och hur det påverkar investeringsbeslutet om möjligt ska generaliseras 

till liknande företag med dylika investeringar. Genom att använda oss av analytisk 

generalisering kan vi koppla resultaten av studien till en generell teori inom området 

och på så sätt generalisera resultaten utöver den rådande studien. Då vi använder oss av 

en flerfallsstudiedesign har vi använt oss av en replikationslogik för att hitta stöd för en 

generell teori inom området och vi uppfyller därmed kraven för extern validitet (Yin, 

2007). 

 

Reliabilitet är ett kriterium som har som mål att en utomstående forskare som använder 

samma tillvägagångssätt som en tidigare forskare ska komma fram till samma slutsatser. 

Här menas det att forskaren ska kunna utföra fallstudien vid ett senare tillfälle. För att 

det ska vara möjligt att upprepa en fallstudie måste tillvägagångssättet vara konkret 

formulerat för att i så stor grad som möjligt minska de eventuella felaktigheter som kan 

uppkomma. I vår studie har vi i metodkapitlet beskrivit och förklarat vårt 
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tillvägagångssätt och vidare har vi också bifogat intervjufrågorna som ställdes till 

fallföretagen i uppsatsen (se bilaga A-E). Genom ett sådant tillvägagångssätt skulle en 

oberoende forskare finna samma slutsatser som i vår studie, vilket är målet med 

reliabilitet. Vid samtliga intervjuer medverkade dessutom minst två av oss. Detta för att 

ytterligare minimera risken för att information skulle glömmas bort och att den skulle 

uppfattas på ett felaktigt sätt, vilket på så sätt ökar reliabiliteten. 

 

2.8 Etiska överväganden 

Etik är ett sätt att utvärdera de värderingsgrunder som existerar inom forskningen 

(Holme och Solvang, 1997). Själva meningen med etiken är att forskningen ska 

granskas kritiskt i syfte  att ställa forskningens värdegrunder i centrum och förtydliga 

hur saker är och bör vara samt visa vägen för hur forskningsprocessen ska utföras. Ett 

brott mot dessa värderingsgrunder kan vara spridande av konfidentiell information som 

vi tar emot från företagen. Den information som framkommer i möte med företaget kan 

vara av känslig karaktär och spridandet av denna information till konkurrenter skulle 

synnerligen kunna skada företaget och försämra deras konkurrenssituation mot sina 

konkurrenter. Ett förhållningssätt för att ej orsaka skada mot företaget och hota deras 

konkurrenssituation är således av största vikt. Av denna anledning har vi hos Fortnox 

fått skriva på ett sekretessavtal då vi inte får delge någon konfidentiell information om 

vi skulle komma över sådan. Med detta som grund har nyckelinformanter på Fortnox 

fått möjlighet att läsa igenom uppsatsens empiridel innan examination och publicering. 

Även om vi inte skrivit på något sekretessavtal hos Euro Accident har 

nyckelinformanter även där fått läsa igenom empiridelen för godkännande innan slutlig 

inlämning.  

 

Vi har arbetat enligt de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har ställt upp för 

den svenska forskningen och så långt som möjligt följt kraven för information, 

samtycke, konfidentialitet- och anonymitet samt nyttjande. Genom att delge samtliga 

deltagande om syftet av studien har vi följt oss av informationskravet för att alla 

deltagande ska vara medvetna om vad som verkligen studeras och ej vilseleda 

deltagarna i tron om annat. Samtyckeskravet har följts i undersökningen genom att alla 

deltagare har informerats om att deltagandet är frivilligt och det ej föreligger några 

hinder att avsluta deltagandet när så önskas. Gällande konfidentialitets- och 

anonymitetskravet har vi utgått från att all information har förvarats skyddad så ingen 
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obehörig person har kunnat få tillgång till denna. Detta gäller för att skydda de 

medverkande i undersökningen från personlig skada och företaget i sig självt genom en 

försämrad konkurrenssituation. Känsliga uppgifter om enskilda personer har ej varit av 

relevans vid denna undersökning. Konfidentialitets- och  anonymitetskravet stärks i vår 

undersökningen av tecknandet av ett sekretessavtal där intyg getts att känslig 

information om företaget ej ska offentliggöras. All information som erhållits från 

tjänsteföretagen har endast används i ett vetenskapligt syfte, för skrivandet av 

examensarbetet, vilket har kommunicerats till tjänsteföretagen. Allt detta följer 

principerna för nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Bryman och Bell (2013) nämner 

även falska förespeglingar som ett forskningsetiskt krav. Även detta har tagits hänsyn 

till då ingen falsk eller vilseledande information använts i undersökningen, med syfte att 

erhålla information. 
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3 Teori 
I detta avsnitt behandlas den teoretiska referensram som senare i uppsatsen ligger till 

grund för analys och slutsats. Avsnittet inleds med en grundläggande redogörelse för 

begreppet investering och vilka olika typer av investeringar som existerar. Detta följs 

upp av en liknande redogörelse kring begreppet investeringsprocess och vilka olika 

delar denna består av. Vidare följer ett urval av bedömningsmodeller som är vanligt 

förekommande i investeringssammanhang och som bör tas upp i syfte att skapa 

utrymme för analys och slutsats.   

 

3.1 Investeringar 

När det gäller företag hävdar Grubbström och Lundquist (2005) att investeringar är helt 

och hållet nödvändiga för företagets framtida överlevnad. Ett syfte med investeringar 

som benämns av Bergknut et al. (1993) är att de kan leda till ökad satsning av resurser 

från intressenternas sida, tack vare växande framtidstro. Definitionen av en investering 

kan göras på många olika vis. Grubbström och Lundquist (2005, s. 9) ger definitionen 

“uppskjutande av konsumtion idag till förmån för konsumtion i framtiden”. De betonar 

också ett av de mest centrala syftena kring investeringar, nämligen att en undansättning 

av pengar idag kan ge ännu mer pengar tillbaka i framtiden. Bergknut et al. (1993) har 

en i stort sett liknande beskrivning av investeringar, där man avstår från att utnyttja 

resurser idag och istället använder dem för att uppnå framtida mål och visioner. En 

investering kan således ses som ett framåtsyftande utnyttjande av resurser. 

 

Bergknut et al. (1993) behandlar två faktorer som avgör om det är fråga om en 

investering eller ej. Först och främst bör tidskonsekvenserna ges hänsyn, vilket beskrivs 

som att ett resursutnyttjande där konsekvenserna sträcker sig mindre än två till tre år 

fram i tiden ej bör betraktas som en investering. Samtidigt klassificerar SCB (2008) en 

investering som ett förvärv av ett kapitalföremål med en livslängd över ett år samt olika 

förbättringsarbeten som väsentligt förbättrar standarden över kapitalföremålet berörande 

antingen livslängd, standard eller kapacitet. Här kan man säga att det finns skillnader för 

tidsaspekten gällande investeringar och att det ej finns någon allmängiltig definition. 

Den andra faktorn som Bergknut et al. (1993) beskriver som bör tas i beaktande är 

värdet av resursutnyttjandet, där det ej bör liknas vid en investering om värdet är lågt, 

även om tidskonsekvenserna skulle vara stora. För att ett resursutnyttjande ska klassas 

som en investering ska det alltså dels ha långsiktiga konsekvenser och dels ett relativt 
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högt värde. Vad som faller inom ramen för ett högt värde är dock något som ej 

definieras.  

 

3.1.1 Kategorisering 

Inom litteraturen existerar en mängd olika kategoriseringar av investeringar. Alpenberg 

och Karlsson (2005) menar på att kategorisering ofta sker utifrån förutsättningarna för 

och syftet med studien som görs. Genom kategorisering fås en bättre uppfattning om 

investeringens karaktär och därmed hur den vidare ska behandlas. Bland annat kan med 

hjälp av kategoriseringen värderas vilka bedömningskriterier som bör ligga till grund 

för de beslut som tas samt vilka personer som bör vara inblandade i processen (Bierman 

och Smidt, 1966). Grubbström och Lundquist (2005) gör kategoriseringen utifrån tre 

olika perspektiv; investeringens betalningsmönster, balansräkningens indelning samt 

motivet för investeringen.  

 

Den första kategoriseringen, som baseras på investeringens betalningsmönster, gör 

indelningen i egentliga och oegentliga investeringar. Den egentliga investeringen är den 

vanligast förekommande när man talar om investeringar. Denna investering 

kännetecknas av en stor utbetalning i början, anskaffningen, för att sedan följas av flera 

mindre inbetalningar uppdelade under investeringens livslängd. Den oegentliga 

investeringen är uppdelad i två olika typer, där båda typerna i många avseenden liknar 

den egentliga investeringen. Den första typen skiljer sig åt genom att utbetalningar kan 

ske vid flera tillfällen under livslängden, inte bara i början av perioden. Den andra typen 

har samma utseende som den egentliga investeringen, dock med ett helt och hållet 

omvänt betalningsförlopp. Detta innebär att det sker en stor inbetalning i början av 

perioden, vilket sedan följs upp av många mindre utbetalningar. Denna typ av 

investering kan liknas vid ett lån eller annan typ av finansiering, där en större 

inbetalning sker i början och sedan följs av flera mindre utbetalningar i form av ränta 

och amortering.  

 

Grubbströms och Lundquists (2005) andra kategorisering av investeringar, enligt 

balansräkningens indelning, skiljer på reala, finansiella och strategiska investeringar. 

Realinvesteringar ska främja produktion och avser anskaffande av 

anläggningstillgångar, exempelvis maskiner, inventarier och byggnader. Finansiella 

investeringar innebär anskaffande av omsättningstillgångar, exempelvis varulager eller 

aktier. Forskning och utveckling, marknadsföring eller utbildning är några av de 
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investeringar som hör till den tredje kategorin; strategiska. Dessa är ofta karaktäristiska 

för investeringar men betraktas redovisningsmässigt ofta snarare som kostnader.  

 

Den tredje och sista kategoriseringen av investeringar som Grubbström och Lundquist 

(2005) tar upp baserat på motivet för investeringen grundar sig i vad som är syftet med 

investeringen. Exempel på kategorier som nämns är ersättning för förslitning, 

rationalisering, utökning av kapacitet, upptagande av ny verksamhet eller beslut från 

myndighet. Denna indelning efter motiv kan ske på många olika vis och är 

huvudsakligen tillämplig på investeringar i anläggningstillgångar.  

 

Det finns en mängd olika kategoriseringar av investeringar och dessa görs i regel 

beroende på vad klassificeringen avser. Eriksson (1985) har gjort 15 olika indelningar 

beroende på vad klassificeringen grundas på. Om klassificering görs efter objekt gör 

han en indelning i reala- och finansiella investeringar. Här har han även en ytterligare 

benämning på de reala investeringarna, vilka är immateriella- och materiella 

investeringar. Samtidigt beskrivs att immateriella investeringar kan ses som en övrig 

kategori, då de investeringar som varken är finansiella eller materiella kategoriseras som 

immateriella. Eriksson (1985) har ett flertal kategoriseringar, där klassificering efter mål 

och syfte samt förhållandet mellan inbetalnings- och utbetalningstidpunkter även 

beskrivs. Kategorierna tillhörande den sistnämnda klassificeringen är egentliga och 

oegentliga investeringar, likt Grubbström och Lundquists (2005) kategorisering utifrån 

investeringens betalningsmönster. På samma sätt ges expansionsinvesteringar, 

desinvesteringar, ersättningsinvesteringar och rationaliseringsinvesteringar som 

exempel på när klassificering har skett efter investeringens mål och syfte (Eriksson, 

1985).  

 

Alpenberg och Karlsson (2005) beskriver exempel på vanligt förekommande 

indelningar som anspelas på investeringens mål och syfte, där de delar in investeringar i 

åtta olika kategorier. Indelning och definition av respektive kategori är följande: 

 

• Expansionsinvesteringar 

o Investeringar som kan delas in i antingen kapacitetsinvesteringar eller 

nyinvesteringar. Kapacitetsinvesteringar innebär ökning av kapacitet för 
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befintliga produkter och nyinvesteringar innebär ökning av kapacitet för 

nya produkter.  

• Kvalitetsförbättrande investeringar 

o Investeringar vars syfte är att nå en högre produktionskvalitet. 

• Rationaliseringsinvesteringar 

o Denna typ av investering innebär ofta ökad automation och 

mekanisering, med syfte att sänka kostnader. 

• Investeringar i inre och yttre miljö 

o Tidigare har denna typ av investeringar främst gjorts på grund av olika 

lagar. Numera är bland annat även skapandet av förbättrade 

arbetsförhållande inkluderat i denna kategori.  

• Ersättningsinvesteringar 

o Investering i syfte att ersätta utsliten eller gammal utrustning.  

• Försörjnings- och serviceinvesteringar 

o Denna typ av investering genomförs för att komplettera en 

huvudinvestering.  

• Forsknings- och utvecklingsinvesteringar 

o Investeringar som görs med intention att förnya processer eller 

produkter. 

• Strategiska investeringar 

o Långsiktiga investeringar där framtida inbetalningar är svåra att förutse. 

Denna typ av av investering sker ofta inom forskning och utveckling.  

 

Bergknut et al. (1993) har ytterligare en uppdelning, där en investering kan delas in i 

flera huvudgrupperingar som bestäms utefter produkten, funktionen, den fysiska 

resursen eller det ekonomiska perspektivet. Produktperspektivet skiljer på produkt-, 

affärs- och marknadsinvesteringar och funktionsperspektivet på produktions-, 

marknadsförings-, administrations- och FoU-investeringar. Både produkt- och 

funktionsperspektivet påvisar gemensamma drag med Erikssons (1985) indelning efter 

organisationsindelning. Det tredje perspektivet enligt Bergknut et al., den fysiska 

resursen, skiljer på maskin-, byggnads-, finansiell-, mark-, personal- och 

lagerinvestering. Slutligen delas det ekonomiska perspektivet in i följande fyra delar; 

expansionsinvestering, desinvestering, ersättningsinvestering och 

rationaliseringsinvestering. Denna typ av kategorisering liknar i stora drag den som 
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framställs av Alpenberg och Karlsson (2005). Desinvestering, vilket är den kategori 

som avviker, beskrivs av Bergknut et. al som expansionsinvesteringens motsats, det vill 

säga en minskning av kapacitet eller produktsortiment och utbrytning från gamla 

marknader.  

 

Göran Andersson (2013) beskriver inte en tydlig kategorisering på samma sätt men 

förklarar att finansiella och immateriella investeringar kan göras, samt investeringar 

som avser förändringar i reala, materiella tillgångar. Samtidigt kan syftet med dessa 

investeringar vara olika, där exempel som ges är expansions-, ersättnings-, 

rationaliserings-, miljö- och säkerhetsinvesteringar. Liknelser kan däremot dras mellan 

denna förklaring och ovan nämnda kategoriseringar.  

 

Nedan följer en sammanfattande tabell över några förekommande kategoriseringar som 

utformats av olika forskare samt indelningarnas relation till varandra. 

 

Tabell 3: Kategoriseringar 

Kategori-

seringens 

underliggande 

avsikt 

Enskild benämning på underliggande avsikt samt kategorisering baserat 

på denna 

 Eriksson 

(1985) 

Grubbström 

och Lundquist 

(2005) 

Bergknut et 

al. (1993) 

Andersson 

(2013) 

Alpenberg 

och 

Karlsson 

(2005) 

Objekt Objekt 

 

Finansiella, 

Reala 

(materiella, 

immateriella) 

Balans-

räkningens 

indelning 

 

Reala, 

finansiella, 

strategiska 

 Materiella, 

immateriella, 

finansiella 

 

Typ av resurs  Objekt/ typ av 

resurs 

 

Maskin, 

byggnad, 

finansiella, 

mark, personal, 

lager etc. 

 Fysisk resurs 

 

Maskin, 

byggnad, 

finansiella, 

mark, 

personal, 

lager etc.  

  

Syfte Mål / syfte  

 

Expansion, des-

investeringar, 

ersättning, 

rationalisering 

etc. 

Motiv 

 

Ersättning för 

förslitning, 

rationalisering, 

utökning av 

kapacitet etc. 

Ekonomiskt 

perspektiv 

 

Expansion, 

des-

investering, 

ersättning, 

Syfte 

 

Expansion, 

ersättning, 

rational-

isering, miljö, 

säkerhet etc. 

Mål/ 

Syfte 

 

Expansion, 

kvalitets-

förbättring, 

ersättning, 
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rational-

isering 

rational-

isering, 

strategiska 

FoU etc.  

 

 

Inbetalnings- / 

utbetalnings-

tidpunkt 

Inbetalnings 

och 

utbetalnings-

tidpunkt 

 

Egentliga, 

oegentliga 

Betalnings-

mönster 

 

Egentliga, 

oegentliga 

   

Redovisnings-

sätt 

Redovisnings-

sätt 

 

Aktiverbara, 

Icke-

aktiverbara 

    

Formell 

behandling 

Formell 

behandling 

 

Rutiniserade, 

icke-

rutiniserade 

    

Organisations-

indelning 

Organisations-

indelning 

 

Produktion, 

marknad, FoU 

etc. 

 Produkt-

perspektiv 

 

Produkt, 

affär, 

marknad 

  

   Funktions-

perspektiv 

 

Produktion, 

marknads-

föring, 

admin-

istration, FoU 

  

 

 

Tydlig är att klassificering av en investering beror på bakomliggande anledning till 

indelningen (Eriksson, 1985; Alpenberg och Karlsson, 2005). Därefter kan en 

kategorisering göras. Flertalet av benämningar som forskarna gör av underliggande 

avsikt med kategoriseringen skiljer sig åt. Däremot framställs tydligt i tabell 3 att de 

flesta uppdelningar och kategoriseringar till stor kan likställas med varandra. Det rör sig 

därför snarare om ordval än att själva kategoriseringarna skiljer sig åt. Anledningen till 

de åtskillnader som existerar är främst vilken typ av företag och investering forskaren i 

fråga har undersökt.  
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I tabell 3 tydliggörs även att en och samma investering kan kategoriseras på ett flertal 

olika sätt, beroende på syftet med kategoriseringen. Eriksson (1985) beskriver en mer 

omfattande indelning än övriga författare i tabell 3. Grubbström och Lundquist (2005) 

beskriver tydligt att deras bok baseras på investering och finansiering i 

tillverkningsföretag. I deras andra indelning, efter balansräkningen, beskrivs reala, 

finansiella och strategiska investeringar, där de strategiska investeringarna beskrivs som 

att de ofta redovisas som kostnader. Detta är en generell uppfattning för immateriella 

investeringar då de enligt lag i regel ska redovisas som kostnader. Däremot finns 

företag, vanligen tjänsteföretag, vars affärsidè huvudsakligen bygger på immateriella 

investeringar, vilka ofta kan redovisas som tillgångar. Vid sådana investeringar finns en 

otydlighet i Grubbström och Lundquists (2005) andra kategorisering. Även Alpenberg 

och Karlssons (2005) avhandling fokuserar på tillverkande företag och fysiska resurser. 

Deras kategorisering är dock endast en beskrivning av vanligt förekommande 

kategoriseringar i litteraturen. Anderssons (2013) indelningar liknar Erikssons (1985) 

klassificering efter objekt, mål och syfte. Sammanfattningsvis kan sägas att Erikssons 

(1985) kategorisering är en mer generell uppdelning som ger rättvis plats åt samtliga 

investeringar, oavsett om de är materiella, finansiella eller immateriella, medan övriga 

nämnda författare mer specifikt beskriver vissa kategorier och lägger tyngdpunkt på 

några få av de många syften som existerar med en kategorisering. Erikssons (1985) 

huvudfokus ligger på immateriella investeringar, och trots detta, eller möjligtvis tack 

vare detta, anses hans kategorisering vara den mest övergripande gällande alla sorters 

investeringar som kan tänkas göras i ett företag. Av denna anledning kommer 

klassificeringar och kategoriseringar beskrivna av honom vidare fungera som 

utgångspunkt i uppsatsens analysdel.  

 

3.1.2 Immateriella investeringar 

Eriksson (1985) beskriver att till skillnad från materiella investeringar saknar 

immateriella investeringar en objektsbunden specifikation och kan därför endast 

definieras som en mental konstruktion. Vidare beskrivs att denna konstruktion som 

endast gjorts i tankarna kan benämnas som investeringens “objektmässiga strategiska 

tanke”. Investeringens förmåga att generera resultat samt hur resursen ska åstadkommas 

definieras av denna “objektmässiga strategiska tanke”. Denna objektsmässighet är både 

situationsspecifik och företagsspecifik vilket resulterar i att den mentala konstruktion 

som skapats varken kan associeras med alternativanvändning eller faktisk särskiljbarhet.  
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En definition på en immateriell tillgång som ges av Thomasson (1986, s 221) är “En 

identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form”, där den främsta skillnaden mellan 

immateriella och materiella tillgångar är att immateriella tillgångar oftast uppkommit 

vid förvärv eller tjänsteproduktion. Kombinerat med definitionen på en investering 

enligt Bergknut et al. (1993) kan alltså en immateriell investering definieras som en 

långsiktig “.. identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form” med högt värde. Det 

ligger svårigheter i att precisera ordet långsiktig och precis som materiella tillgångar har 

immateriella tillgångar en begränsad livslängd. Bergknut et al. (1993) beskriver vidare 

att om konsekvenserna av resursnutnyttjandet sträcker sig mindre än två till tre år fram i 

tiden bör det ej bedömas som en investering. Däremot saknas uppgifter gällande 

immateriella tillgångar huruvida livslängden ska bedömas på bästa sätt. Här har 

företagen själva bäst kunskap om förväntad livslängd och ofta baseras denna estimering 

på förväntningar framför observationer (SCB, 2008). På samma sätt är det svårt att 

definiera vad ett högt värde är och på så sätt kan en immateriell investering definieras 

på olika sätt beroende på företaget som utfärdar definitionen.  

 

Däremot kan det med säkerhet inte fastställas att endast bokföringsmässiga tillgångar 

kan ses som investeringar. Rådet för finansiell rapportering skriver gällande publika 

företag i sin rekommendation RR15 (Punkt 19) Immateriella tillgångar, att framtida 

ekonomiska fördelar sannolikt ska uppkomma till följd av utgiften, för att den ska få tas 

upp som en tillgång framför en kostnad. I Årsredovisningslagen, 4 kap. 2 § står bland 

annat att utgifter som är av väsentligt värde för verksamheten under kommande år 

gällande FoU och liknande eget utfört utvecklingsarbete, får tas upp som en immateriell 

anläggningstillgång. Rådet för finansiell rapportering anser däremot att det oftast är 

svårt att med säkerhet säga att utgifter för FoU kommer leda till ekonomiska fördelar. 

Därmed anses att “Alla utgifter ska redovisas som kostnad när de uppkommer” (RR15 

punkt 6). Produktutveckling får däremot tas upp som en tillgång under vissa specifika 

förutsättningar, exempelvis att färdigställning av produkten är tekniskt möjlig, 

utgifterna kan härledas och marknader kan påvisas (RR15 punkt 45). 

 

Här påvisas osäkerheter gällande om en utgift får tas upp som en immateriell 

anläggningstillgång eller ej. Det finns aldrig något krav om att en utgift måste tas upp 

som en immateriell tillgång i företagets balansräkning och således är det ett aktivt val 

som görs av det enskilda företaget om kraven för att ta upp utgiften som tillgång 
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föreligger. Mot denna bakgrund styrks definitionen av en investering och att den ej görs 

enbart beroende på vilket sätt själva utgiften redovisas. Persson och Nilsson (1993, 

2009) beskriver att investering i forskning och utveckling, vilket ofta materiella 

investeringar avser, ofta redovisningsmässigt ses som kostnader. Däremot bör de vid 

beslutet oavsett ses som investeringar. En principiellt liknande uppfattning har Yard 

(2001) som beskriver att en immateriell tillgång ej behöver föreligga en immateriell 

investering. 

 

Utifrån ovanstående har följande vanligt förekommande egenskaper för immateriella 

investeringar sammanställts:  

 

• Icke-monetär 

• Icke-fysisk (mental konstruktion) 

• Högt värde 

• Långsiktig 

• Förväntan om framtida fördelar 

 

På grund av att en immateriell investering ses som en mental konstruktion är de tre 

sistnämnda egenskaperna företagsspecifika och situationsspecifika, vilket resulterar i att 

definitionen av en immateriell investering skiljer sig åt mellan olika fall.  

 

3.2 Investeringsprocessen 

Nationalencyklopedin (b) definierar ordet process som “(utdraget) förlopp som innebär 

att något förändras eller utvecklas”. Det finns många olika sorters processer, varav 

investeringsprocessen är en av dem. En investeringsprocess anses vara det förlopp som 

sker från initial investeringsidé till implementering och eventuell uppföljning av 

investeringen som gjorts (Yard, 2001). En vanligt förekommande indelning av 

investeringsprocessen görs av Bower (1970, 1986), som skiljer på initieringsfas, 

bedömningsfas och beslutsfas. Bower var en av förgrundsfigurerna inom 

investeringsprocessen och flertalet efterföljande forskare har byggt sin uppdelning av 

investeringsprocessen på hans antaganden, exempelvis Yard (2001). Vid analys av 

Yards (2001) och Bhimani et al. (2012) indelning kan många liknelser till Bowers 

(1970, 1986) investeringsprocess dras. Deras indelning kan ses som mer specifik, 

medans Bowers kan ses som grundstenen eller en sammanfattning av processens olika 
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faser. Av denna anledning kommer Bowers (1970, 1986) indelning vara utgångspunkten 

för följande teoretiska genomgång.  

 

De olika delprocesserna utgör en del av helheten och går därför inte att skilja från 

varandra utan att meningen med investeringen skulle gå förlorad (Bower, 1970, 1986). 

Detta kan vara anledningen till att forskare som studerat liknande processer i liknande 

företag kommer fram till skilda uppdelningar av investeringsprocessen. Detta behöver 

däremot inte betyda att själva processen i helhet till stor del skiljer sig åt. Nedan följer 

en sammanfattande tabell över Bowers (1970, 1986), Yards (2001) och Bhimani et als. 

(2012) framställda faser i investeringsprocessen 

 

Tabell 4: Investeringsprocessen enligt olika författare 

 

Bower (1970, 1986) 

 

Initiering  Bedömning  Beslut 

 

 

Yard (2001) 

 

Initiering  Utveckling  Förankring Framdrivning      

 

Beslut  Genomförande  Uppföljning 

 

Bhimani et al. 

(2012) 

 

Identifiering  Granskning  Informationsinsamling  

 

 Beslut  Finansiering  Implementering och kontroll 

 

3.2.1 Initieringsfasen 

Bower (1970, 1986) delar in investeringsprocessen i tre faser, där den första är just 

initieringsfasen. Denna fas består framförallt av den initiala investeringsidén, vilket 

Bower menar kan framkallas av tre skilda anledningar; kostnad, kvalitet eller kapacitet. 

Dessa anledningar uppkommer från problem som kan härröras från en marknads- och 

produktnivå. Den första anledningen, att kostnaden är för hög, leder till att investeringar 

genomförs i syfte att sänka denna kostnad. Den andra anledningen, otillräcklig kvalitet, 

leder till investeringar då priset är satt för högt för den rådande kvaliteten av produkten 

och en förändring i processen eller produkten är nödvändig att utföra. Den sista 

anledningen, kapaciteten, det vill säga att försäljningen överskrider kapaciteten av den 

rådande produktionen, gör att en investering krävs för att klara av efterfrågan. Förutom 
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initial investeringsidé menar Bower (1970, 1986) att den första fasen även innehåller 

aktiviteter som är kopplade till att utveckla idén och förbereda för vidare faser i 

processen. Initieringsfasen ska möjliggöra att endast de bäst lämpade investeringarna 

presenteras för ledningsgruppen och följaktligen konkurrera om monetära anslag. Själva 

målet är att finna och anpassa investeringsidéerna så att de uppfyller företagets 

övergripande mål och strategier. En grundläggande uppgift i initieringsfasen är att 

allokera sina tillgängliga och potentiella resurser efter de uppfattade 

konkurrensfördelarna på marknaden, både på kort och lång sikt. Detta utförs utifrån en 

marknadsanalys om vilka möjligheter och risker som existerar på marknaden. Denna 

process ligger till grund för skapandet av både produkt och marknadsplaner samt 

investeringsprogram som sker i initieringsfasen (Bower, 1970, 1986).  

 

Segelod (1991) beskriver initieringsfasen som en utredning för att hitta lösningar på 

problem inom organisationen. Dessa problem uppkommer från en målkonflikt där 

företagets mål ej uppfylls inom organisation. Utfallet av Segelods (1991) initieringsfas 

är en rekommendation av olika handlingsalternativ och deras ekonomiska kostnad samt 

tidsåtgång.  

 

Yard (2001) gör en annorlunda indelning än den som framställs av Bower (1979, 1986) 

och delar istället in investeringsprocessen i sju olika faser. De tre första faserna, 

initiering, utveckling och förankring, kan sägas tillhöra det Bower (1970, 1986) 

beskriver som initieringsfasen. Yard beskriver initiering som en idé om en möjlig 

förändring av arbetsplatsen och utveckling som en konkretisering och vidareutveckling 

av denna idé. Härkomsten av denna idé i initieringen konkretiseras inte närmare av Yard 

än att denna idé ska leda till en förändring inom organisationen. Uppkomsten av en idé 

behöver enligt Yard således inte komma från problem som är hänförliga till kostnad, 

kvalitet eller kapacitet som Bower (1970, 1986) beskriver i sin initieringsfas.  

 

Vidare beskriver Yard (2001) utveckling som att idén vidareutvecklas till ett 

investeringsförslag där en skiss kring hur investeringen kan se ut skapas. Den 

efterföljande förankringen innebär att man kopplar investeringsidén till verksamheten 

och den övergripande strategin. Vidare skapas en tanke kring hur en möjlig investering 

skulle kunna genomföras mer i praktiken och vilka konsekvenser investeringen skulle 

ha på företaget i fråga. En stor skillnad mot initieringsfasen är dock att allokeringen av 
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resurser inte enbart utförs utefter uppfattade konkurrensfördelar. I övrigt nämns inte 

heller vilka delar av organisationen som är involverad i samband med de tre faserna i 

Yards investeringsprocess. Dessa tre faser kan dock sägas ha en liknande utformning 

med den av Bower (1970, 1986), där initieringsfasen utgår från ett primärt idéskapande 

och slutar i en analys av de möjliga konsekvenserna som investeringen skulle kunna ha 

på marknaden (Yard, 2001).  

 

En likartad investeringsprocess till den som framställs av Yard (2001) har Bhimani et 

al. (2012), som delar in investeringsprocessen i sex olika faser. På liknande sätt som 

Yard kan de tre första faserna i Bhimani et als. (2012) process klassificeras till 

initieringsfasen, dock med vissa mindre skiljaktigheter i faserna och benämningen av 

dem. Dessa tre faser är identifiering, granskning och informationsinsamling. 

Identifiering beskrivs av Bhimani et al. (2012) som ett sätt att avgöra vilken typ av 

projekt som ska genomföras för att följa företagets strategi. Skillnaden som finns emot 

Bower (1970, 1986) och Yard (2001) i denna fas är att strategin ligger till grund för 

initieringen och inte tvärtom, vilket av Yard (2001) beskrivs som att idén kopplas till 

företagets strategi. Identifiering av investeringsmöjligheter görs dock på liknande sätt 

som av Bower (1970, 1986) utifrån en marknads- och produktnivå. I granskningen 

undersöks olika typer av investeringar och hur de uppfyller organisationens 

övergripande strategier och mål. Här utvärderar projektgrupper de olika alternativen, 

vilka antingen läggs ner eller skickas vidare till informationsinsamlingen. I 

informationsinsamlingen beaktas kostnader och konsekvenser av de olika 

investeringsalternativen, både av finansiell och icke-finansiell karaktär. De skillnader 

som finns mot Bowers (1970, 1986) initieringsfas kan sägas uppkomma från 

identifieringen, där större fokus läggs på strategin för att ett projekt ska uppfylla 

företagets mål samt att uppkomsten av investeringsidén inte behöver uppkomma från 

problem beträffande kostnad, kvalitet och kapacitet. Vidare kan också tilläggas att i 

enlighet med investeringsprocessen som framställs av Yard (2001) så nämns inget om 

att resurser allokeras baserat på konkurrensfördelar för investeringsalternativet som 

beskrivs av Bower (1970, 1986). Informationsinsamlingen i Bhimani et als., (2012) 

investeringsprocess kan starkt liknas med marknadsanalysen i initieringsfasen och på 

det stora hela är tillvägagångssättet av investeringsprocessen liknande Bowers (1970, 

1986). 
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Grubbström och Lundquist (2005) tar upp investeringsplanering som en viktig faktor i 

investeringsprocessen, vilket kan sägas tillhöra initieringsfasen. Detta kan översättas till 

att företaget bör planera sina investeringar i syfte att nå de mål som angivits i den 

strategiska planen. Enligt detta synsätt är alltså investeringar ett viktigt verktyg som kan 

användas för att nå företagets övergripande målsättningar. Exempel på frågor som 

företaget enligt Grubbström och Lundquist (2005) bör ställa sig innan en investering 

genomförs är bland annat vilka marknader de vill verka på och vilken teknologi de ska 

använda sig av.  

 

3.2.2 Bedömningsfasen 

Bowers (1970, 1986) andra fas i investeringsprocessen, bedömningsfasen, innebär att 

den idé som framkommit i initieringsfasen kopplas till företagets övergripande strategi 

och olika förslag utvärderas i syfte att uppnå en god matchning med verksamheten i 

övrigt. I bedömningsfasen sker en integrering mellan de olika underavdelningarna och 

företaget som helhet så att underavdelningarna har mål som också stödjer företagets 

övergripande målsättningar. Bedömningsfasens främsta uppgift är att fylla luckan 

mellan företagsnivån och produkt- och marknadsnivån. Denna uppgift faller i regel på 

mellancheferna inom organisationen. I bedömningsfasen sker en förändring av 

företagets planering utefter de risker och möjligheter som identifierats i initieringsfasen. 

Efter utvärdering och strategisk koppling sker bedömning av de olika förslagen. 

Bedömning av de olika investeringsalternativen bygger på hur väl de matchar företagets 

övergripande mål och strategier samt hur de bäst utnyttjar de konkurrensfördelar som 

finns på marknads- och produktnivå. Här påverkar konkurrensfördelarna på marknads- 

och produktnivå sättandet av övergripande mål och strategier för företaget. Vidare sker 

en strukturell förändring i organisationen för att bäst koordinera behoven för 

underavdelningarna och företaget som helhet i bedömningsfasen. Detta utförs för att 

underlätta integrering mellan nivåerna inom organisationen genom att förbättra och 

skapa nya kommunikationsvägar.  

 

I många avseenden kan Yards (2001) fjärde fas i investeringsprocessen, framdrivning, 

associeras med bedömningsfasen. Enligt Yard (2001) består denna del av presentation 

av förslaget för ovanstående chefer och tillsättande av en projektgrupp. Denna 

projektgrupp kan i likhet med Bowers (1970, 1986) bedömningsfas sägas fungera som 

en organisatorisk konstellation för att integrera produkt- och marknadsnivån med 

företagsnivån och på så sätt koordinera behoven för de olika nivåerna. Det sker ingen 
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fullständig integrering utan framdrivningen mynnar så småningom ut i en projektplan 

samt en anslagsbegäran som måste godkännas av ledningen.  

 

Yards (2001) bedömning kan sägas ske på ett liknande sätt som Segelod (1991), där 

bedömningen beskrivs som en utvärdering av samtliga alternativ för att landa i en 

anslagsbegäran som skickas till ledningen. Påverkan av produkt- och marknadsnivån 

kan därför sägas vara mer begränsad än till den av Bower (1970, 1986) framställda, då 

anpassningen till företagsstrategier och mål ej görs i samma utsträckning. Modifieringen 

av underavdelningens mål överensstämmer inte helt till de av företaget som helhet 

framställda målen. Likheten kan därför sägas mer bestå i att förslagen bedöms utefter 

hur väl de matchar de övergripande målen och strategin på företagsnivån. Projektplanen 

kan här beskrivas som underlaget för hur väl organisationen uppnår de strategier och 

mål som finns på företaget som helhet. 

 

Enligt Bhimani et als. (2012) uppdelning av investeringsprocessen existerar det inga 

faser som direkt kan kategoriseras till Bowers (1970, 1986) bedömningsfas då den 

tredje fasen, informationsinsamling, följs upp av fas fyra; beslut. Enligt denna indelning 

existerar det endast två huvudfaser i investeringsprocessen; initieringsfas och beslutsfas. 

Det finns dock vissa mindre aktiviteter i faserna informationsinsamling och beslut i 

Bhimani et als. (2012) investeringsprocess som kan liknas till den i bedömningsfasen. 

Informationsinsamlingen bedömer konsekvenserna av både finansiell och icke-

finansiella karaktär och hur dessa passar ihop med företagets strategi. Skillnaden här 

mot Bower (1970, 1986) och Yard (2001) är att integreringen av underavdelningen till 

företagets mål och strategier redan har skett i identifieringen då idén uppkommer utefter 

företagets strategi och mål. I samband med beslutet ingår också att titta på olika 

alternativ och bedöma i vilka fall fördelarna överväger kostnaderna, vilket inkluderar 

både finansiella och icke finansiella mått. Detta är också en form av bedömning av 

investeringsalternativen för hur väl de uppfyller företagets mål och strategier, vilket kan 

liknas med den av Bowers (1970, 1986) bedömningsfas. Bedömningen utförs enligt 

Bhimani et al. (2012) ofta av ekonomichef eller liknande beslutsfattare. Detta skiljer sig 

mot Bowers (1970, 1986) och Yards (2001)  uppdelning som hänvisar mer till att olika 

slags mellanchefer som till exempel divisionschefer utför denna aktivitet. Integreringen 

i Bhimani et als. (2012) investeringsprocess kan därför sägas utföras i större grad av 

ledningen jämfört med Bower (1970, 1986) och Yard (2001). Även den femte fasen i 
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Bhimani et als. (2012) process, finansiering, kan i vissa fall tänkas infalla före beslutet 

och skulle i ett sådant skede kunna kategoriseras till bedömningsfasen. Denna aktivitet 

innebär att företaget säkerställer att projektet kan finansieras på ett tillfredsställande vis, 

vilket inkluderar både intern och extern finansiering. För att ett beslut ska kunna 

implementeras inom organisationen måste finansiella resurser finnas tillgängliga. 

Hänsyn måste därför tas till finansieringen vid bedömning av de olika 

investeringsalternativen.  

 

3.2.3 Beslutsfasen 

Den tredje fasen i investeringsprocessen består enligt Bower (1970, 1986) i huvudsak av 

ett beslut om investeringsalternativet ska godkännas eller förkastas. I beslutsfasen vägs 

de olika investeringsalternativen mot varandra och de alternativ som bäst 

överensstämmer med verksamheten och dess strategi godkänns. De 

investeringsalternativ som godkänns ska ha till syfte att förverkliga företagets 

övergripande mål. Dessa mål är satta utefter finansiella kriterier som maximerar 

avkastningen för företaget över lång tid samt bibehåller organisationens styrkor. 

Strukturen inom företaget ska också stödja valet av alternativ för att uppfylla målen. 

Bower (1970, 1986) beskriver vidare att det avgörande beslutet i stora företag i stort sett 

alltid fattas av företagets styrelse eller högre ledning. Bierman and Smidt (1960, 1966) 

finner dock att dessa har svårigheter att detaljerat sätta sig in i varje investeringsbeslut 

och därför i stor utsträckning måste lita på det underlag som tagits fram av 

underordnade och rekommendationer som följaktligen gjorts. Det kan därför sägas vara 

viktigt med integrering mellan de olika nivåerna inom organisationen för att lätt kunna 

få inblick över beslutsunderlaget vid investeringsbeslut.  

 

De tre avslutande faserna i Yards (2001) investeringsprocess, beslut, genomförande och 

uppföljning, kan kategoriseras till beslutsfasen. Denna del består först och främst av att 

ledningen tar beslut angående den föreslagna investeringen. Beslutet fattas enligt Yard 

(2001) i många fall av den högre ledningen i företaget. Om projektet godkänns 

genomförs den önskade förändringen i den berörda avdelningen, som ofta återfinns på 

produkt- och marknadsnivå. Efter implementering sker en finansiell uppföljning av 

beslutet för att avgöra om investeringen var lönsam för organisationen eller inte. I 

Bowers (1970, 1986) beslutsfas behandlas inte detta utan genomförandet och 

uppföljningen kan mer beskrivas i termer av hur investeringen lever upp till de av 

företaget satta finansiella målen. 
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Bhimani et als. (2012) tre sista faser i investeringsprocessen, beslut, finansiering samt 

implementering och kontroll, kan bortsett från de mindre aktiviteter som eventuellt kan 

tänkas ingå i bedömningen kategoriseras till beslutsfasen. Beslut innebär att företagets 

högre chefer, efter utvärdering av olika projekt, tar ett beslut om vilket eller vilka 

projekt som ska genomföras. Finansiering innefattar säkerställande av finansiering, 

såväl intern som extern, vilket innebär dels att egna kassaflöden är tillräckligt starka och 

dels att ägare och långivare är villiga att ställa upp. Utan säker finansiering kan inte 

implementeringen genomföras. Såväl beslut som finansiering utförs i huvudsak av 

företagets ledningsgrupp och högsta chefer. Den avslutande fasen enligt Bhimani et al. 

(2012)  implementering och kontroll, innebär att förändringen genomförs, kostnaderna 

jämförs mot budget och resultatet utvärderas mot det av företaget förväntade utfallet. De 

tre sista faserna som framställs av Bhimani et al. (2012) kan sägas vara förenliga med de 

grundläggande dragen av beslutsfasen enligt Bower (1970, 1986) och besluten fattas på 

ett liknande sätt för samtliga investeringsprocesser. Implementering och kontroll kan 

också liknas med den av Yard (2001) med ekonomisk uppföljning. Skillnaden ligger 

främst i beslutsfasen och att denna saknar någon egentlig implementering och 

ekonomisk uppföljning samt att finansiering är en högre prioriterad angelägenhet i 

Bhimani et als. (2012) process. Detta kan ses som att de andra modellerna antar ett 

ekonomiskt överflöd där finansiering ej är något problem för organisationerna.  

 

3.3 Beslut 

Bergknut et al. (1993) beskriver investeringsbeslutet som ett utnyttjande av resurser i 

syfte att förverkliga företagets framtida målsättningar. Vidare anses beslut vara en slags 

värdering som antingen godkänner, nekar eller rangordnar olika alternativ. Under en 

belutsprocess skapas underlag genom att olika alternativ skapas, testas och utesluts ända 

tills en lösning kan hittas. Även Löfsten (2002) och Edlund et al. (1984,1999) delar in 

investeringsbeslutet i en beslutsprocessdimension. Bergknut et al. (1993) beskriver 

beslutsprocessen mer i detalj som att den startar med en problembeskrivning där det 

existerar ett missnöje med företagets mål och hur dessa uppnås. Detta efterföljs av en 

alternativgenerering där minst två åtgärdsalternativ skapas för att lösa problemet. 

Vidare sker en kartläggning av alternativens konsekvenser där beroendeförhållande 

undersöks för att se om de olika alternativen skapar problem för omgivningen. Sedan 

sker en konsekvensbedömning av de olika alternativen där olika mått värderar 
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konsekvenserna för de olika alternativen om de skulle väljas. Till sist sker en värdering 

och/eller rangordning av de olika alternativen utefter valregler och mått som ligger till 

grund för godkännande, förkastande eller rangordning av alternativen. En annan 

beslutsprocess som i mångt och mycket liknar Bergknut et al. (1993) beskriver 

Andersson (2013), som delar in en beslutsprocess i följande delar: 

 

1. Definiera problemet och klargör målsättningen 

2. Identifiera alla möjliga handlingsalternativ 

3. Fastställ konsekvenserna av dessa handlingsalternativ 

4. Värdera konsekvenserna relativt målsättningen 

5. Välj det alternativ som har högst måluppfyllelse 

 

Ett beslut menar Edlund et al. (1984, 1999) sker i syfte att lösa ett existerande problem 

och kan därför klassas som en slags problemlösning. Beslutsfattande kan sägas 

förbättras ju högre kvalitet samt ju mer information underlaget har. Detta är ett resultat 

av att den osäkerhet som finns över beslutet minskar och ett beslut kan därmed fattas 

mer utefter rationella grunder. Beslutsmodeller är också ett tillvägagångssätt som nämns 

av Edlund et al. (1984, 1999) för att kartlägga viktiga aspekter som osäkerhet, samband 

och konsekvenser vid ett beslutsfattande och på så sätt förbättra detta. Löfsten (2002) 

skriver vidare att ett investeringsbeslut också kan klassas i en ytterligare modellmässig 

dimension, nämligen en beslutssituation. En beslutssituation definieras av Andersson 

(2013) som något som beskriver vad beslutet gäller, omfattar, vilka delar av företaget 

som berörs och om beslutet är långsiktigt eller kortsiktigt.  

 

Precis som Bower (1970, 1986), Yard (2001) och Bhimani et al. (2012) hävdar 

Bergknut et al. (1993) att det avgörande investeringsbeslutet i många fall fattas av 

ledningen i företaget. Den huvudsakliga anledningen till detta sägs ligga i den stora 

mängd resurser som är kopplade till dessa beslut. Enligt Bergknut et. al ska även 

investeringsförslag som uppkommer på lägre nivåer i företaget godkännas av ledningen, 

vilket innebär att ledningen totalt sett har ett stort ansvar för att korrekta 

investeringsbeslut fattas. Som vi tidigare nämnt i studien så skriver Yard (2001) skriver 

att ett investeringsbeslutet har en mindre betydelse när man ser till hela 

investeringsprocessen. Investeringsbeslutet kan sägas vara en delprocess i en 

övergripande investeringsprocess.  Den exakthet som ett beslutsunderlag har för 
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investeringsbeslut beror enligt Segelod (1991) på i vilken fas i investeringsprocessen 

man befinner sig, ju längre in i processen man kommer desto mer detaljerad är 

informationen. Vidare skriver Alpenberg och Karlsson (2005) att icke-finansiella 

faktorer har en ytterst stor betydelse i samband med ett investeringsbeslut och hänsyn 

ska inte enbart utgå från finansiell information. 

 

3.3.1 Beslutsmodeller 

Det finns en mängd olika begrepp över beslutsmodeller varav economic man är den 

mest kända i den ekonomiska teorin och brukar allmänt hänvisas som den rationella 

beslutsmodellen. Modellen bygger på antagande om att den ekonomiska människan är 

besluten att få ut det mest möjliga utav sina pengar utan hänsyn till andra. En människas 

beslutsprocess bygger på rationalitet och efterföljandet av ett specifikt mönster enligt 

beslutsmodellen. Människan vet vad den önskar och jämför olika priser och kvaliteter 

och beslut fattas inte förrän personen har en överblick över alla olika alternativ. Det har 

förekommit mycket kritik av modellen i hänseende att modellen kan ses som en utopi i 

många forskares ögon och därför ses modellen mer som en idealtyp att eftersträva 

(Baaka et al., 2006). Segelod (1991) är en som ställer sig kritisk till den rationella 

beslutsmodellen som bygger på att beslutsfattaren alltid väljer det bästa alternativet. 

Detta överensstämmer enbart delvis då beslutsfattaren endast har en begränsad påverkan 

på flödet av alternativ och dess design. Beslutsfattaren sitter främst på makten att 

godkänna, förkasta och skjuta upp olika alternativ (Segelod, 1991). Andersson (2013) 

beskriver på ett liknande sätt ett rationellt beslut som att en beslutsfattare väljer de 

optimala alternativen. Även Andersson (2013) ställer sig kritisk till den rationella 

beslutsmodellen då efterföljande av denna är i det närmaste omöjligt att genomföra. 

 

En beslutsmodell som uppkommit från kritiken angående den rationella beslutsmodellen 

är Administrative man som ses som en ofullständig empirisk version av economic man. 

Denna modell bygger likt economic man på rationalitet, men denna betraktas som en 

variabel. Detta betyder att kriterier kan omvandlas till olika variabler för undersökning 

av rationalitet för utvalda situationer. Modellen undersöker på detta sätt hur olika 

individer och organisationer utvecklar värderingar och mål, skapar och utvärderar 

alternativ, insamlar och använder information samt analyserar denna och drar slutsatser 

(Baaka et al., 2006). En karakteristisk egenskap för modellen administrative man är att 

man studerar människors olika valmöjligheter utifrån den mänskliga referensramen och 

rationaliteten av en människas beslut kan sägas vara knuten till referensramen då denna 
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täcker en persons alla valmöjligheter. Vid fattandet av ett beslut ställs alltid 

beslutsfattaren för en förenklad bild av situationen som går tvärtemot economic man-

modellen där man har tillgång till ett fullständigt beslutsunderlag. Beslutsfattarens och 

andra människors aktiviteter ges också hänsyn i modellen där beslutsfattaren ofta är 

aktiv och letar efter ett begränsat antal alternativ och deras olika konsekvenser. 

Beslutsprocessen skiljer sig också från economic man då individer och organisationer 

har som mål att hitta ett tillräckligt bra alternativ istället för att hitta det alternativ som 

ger upphov till nyttomaximering. Ett tillräckligt alternativ uppfyller den standard som 

finns inom en organisation, vilket till exempel kan vara standards beträffande tillväxt 

eller marknadsandelar. En annan aspekt som framförs är att till skillnad från economic 

man-modellen kan en administrationsmänniska fatta beslut utefter underlag och olika 

tumregler som inte kräver fullständig översikt och inblick i situationen. Genom att inte 

ha tillgång till all nödvändig information skapas osäkerhet vid beslutsfattandet för en 

adminstrationsmänniska då beslutet i större utsträckning får baseras på egna tolkningar 

av beslutsfattarna jämfört med vad som hade varit fallet för en fullständigt rationell 

beslutsmodell (Simon, 1945, 1997).  

 

Garbage can-modellen är en beslutsmodell som till skillnad från andra beslutmodeller 

inte bygger på antagandet att beslutsfattandet är rationellt. I deras avhandling från 

1972”A Garbage Can Model of Organizational Choice” presenterar Cohen, March och 

Olsen garbage can-modellen, vilken beskriver att andra faktorer än rationalitet ligger till 

grund för ett beslutfattande. Modellen bygger på antagandet att ett beslut kan delas upp i 

delprocesser. Beslutsprocessen i garbage can-modellen kan liknas med en soptunna 

därav begreppet garbage can. Soptunnan innehåller fyra olika strömmar som har en 

sammansättning som inte behöver vara stabil. En av strömmarna är beslutsmöjligheter, 

där organisationen ska göra ett ställningstagande till ett problem genom att göra ett 

beslut. Problem som är en av strömmarna är något som väcker medlemmarnas intresse 

för att åtgärdas på ett eller annat sätt. Lösningar är ett svar på det problem som 

formulerats, vilket till exempel kan vara implementerade av ny teknik för att lösa ett 

problem som till exempel icke fungerande utrustning. Lösningar är en av de fyra 

strömmarna som beslut bygger på. Den sista strömmen är deltagare, vilka bistår att 

uppfylla olika intressen för en organisation som till exempel kunskaper och kontakter. 

Modellen beskriver att olika beslutstillfällen uppkommer kontinuerligt som en massa 

soptunnor som insätts problem, lösningar och energi slumpmässigt av deltagarna. Utan 
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restriktioner av de olika strömmarna problem, lösningar och beslutsmöjligheter kan en 

uppsjö av olika kombinationer uppstå, vissa som inte är förenliga med varandra. Denna 

modell öppnar upp för många olika typer av input som kan orsaka osäkerhet inom 

organisationen då vissa underlag saknar grunder för beslut. Fördelen med garbage can-

modellen är att den gynnar kreativitet genom att kombinera olika underlag på ett sådant 

sätt som bryter uppsatta strukturer. Precis som administrative man-modellen uppfyller ej 

garbage can-modellen alla aspekter för den rationella beslutsmodellen. Modellen kan 

mer sägas vara flytande och föränderlig medan den rationella beslutsmodellen är mer 

formell och strikt. Beslutsfattandet i garbage can-modellen skiljer sig både från 

economic- och administrative man då den influeras mer av slump och intuition. 

Garbage can-modellen har sin användning när kriterierna för de mer rationella 

beslutsmodellerna ej tillmötesgåtts. (Cohen et al., 1972).  

 

3.4 Investeringsbedömning  

En investeringsbedömning beskriver Andersson (2013) som en samlad bedömning av 

allt beslutsunderlag. Investeringskalkylen ses här som en viktig del av detta underlag. 

Investeringsbedömningen inkluderar även en värdering av de olika antagande och 

grunddatan som investeringskalkylen innehåller. En känslighetsanalys ses som ett 

verktyg för att utföra en sådan värdering. Vidare ska en investeringsbedömning också 

innehålla en uppföljning och bedömning av olika aspekter som inte tas upp av 

investeringskalkylen. Ett beslutsunderlag ska enligt Andersson (2013) bestå av följande: 

 

• Beskrivning av en beslutssituation 

• En sammanställning av förutsättningarna 

• Beskrivning av möjliga beslutsalternativ 

• Sammanfattning av kalkylresultat 

• Känslighetsanalys 

• Övriga aspekter som ej uppmärksammas i kalkylen 

• Förslag till beslut 

 

Persson och Nilsson (1993, 2009) gör en principiellt annan indelning än den av 

Andersson där de menar att en investeringsbedömning måste analyseras från ett flertal 

olika aspekter för att fånga den inneboende komplexiteten. Problemet som uppstår för 

en beslutsfattare är att den måste ta hänsyn till alla aspekter vilket kan leda till en 
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målkonflikt då aspekterna beskriver olika dimensioner av målet som är oförenliga med 

varandra. Beslutsfattaren har här som uppgift att hitta ett alternativ som är bra nog för 

samtliga dimensioner. Detta brukar kallas en satisfierande lösning. En optimal lösning 

kan bara sägas uppkomma om ett alternativ är bäst utifrån samtliga aspekter. Persson 

och Nilsson (1993, 2009) skriver att en investeringsbedömning sker främst utefter 

följande aspekter: 

 

• Strategiska 

• Marknadsmässiga 

• Produktion 

• Teknologi 

• Ekonomiska 

• Miljömässiga 

• Sociala 

• Politiska 

 

3.4.1 Kalkyler 

Investeringskalkylering är en del av investeringsprocessen där fokus är att besluta om en 

investering bör genomföras eller inte. Många faktorer spelar in i beslutet som tas, men 

en essentiell faktor är att investeringen uppvisar lönsamhet. Kalkylens roll skiljer sig åt i 

olika situationer, bland annat beroende på investeringens grad av osäkerhet, frekvens 

och storlek (Yard, 2001). Liknande beskriver Bergknut et al. (1993) 

investeringskalkyleringen som en del av en process, då endast kalkyler inte kan ligga till 

grund för ett beslut. De beskriver att investeringskalkyleringen har flera olika syften, 

varav underlag för resursallokering, riskbedömning, bedömning av påverkan som olika 

investeringsalternativ anses få på likviditeten samt bedömning ur ett 

lönsamhetsperspektiv för att kunna värdera och rangordna olika alternativ benämns som 

några av de mest grundläggande. Även delegeringsmöjligheter tas upp som ett 

grundläggande syfte då investeringskalkylering möjliggör att beslutsfattandet kan 

delegeras till en avdelning eller division beroende på vilket belopp investeringen uppgår 

till. Kalkylerna som används vid beslutsfattandet öppnar upp för möjlighet till 

utvärdering av den investering som genomförts och kalkyleringen som legat till grund 

för denna. Yard (2001) hävdar dock att kalkylering inte anses lika viktigt vid 

bedömning av investeringar vars utfall kan få en avgörande roll för företaget. Även om 
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viss kalkylering ofta görs i sådana situationer anses en vital del av beslutet ligga i 

utförandet av en strategisk analys.  

 

Bierman och Smidt (1960, 1966) beskriver bland annat nuvärdemetoden och payback-

metoden som två kalkylmodeller som används vid bedömning i praktiken. 

Nuvärdemetoden går ut på att framtida kassaflöden hänförliga till investeringen 

estimeras för att sedan diskonteras till den tidpunkt investeringen utförs. Genom att 

subtrahera negativa kassaflöden från de positiva kan en avvägning göras om 

investeringen kommer bidra till ett positivt kassaflöde eller inte. Själva grundtanken 

med nuvärdemetoden beskriver Löfsten (2002) som att diskontera framtida 

inbetalningar till en gemensam referenspunkt. Detta i syfte att inbördes kunna jämföra 

olika inbetalningar mot varandra. Nuvärdet beräknas genom att multiplicera 

inbetalningarna med diskonteringsfaktorn. Med hjälp av payback-metoden kan en 

beräkning göras om hur lång tid det kommer ta att erhålla det utlägg som initialt gjordes 

för investeringen (Bierman och Smidt, 1960, 1966). Denna återbetalningstid beräknas 

genom att ta grundinvesteringen delat med de årliga inbetalningsöverskotten. I samband 

med investeringar är beslutskriteriet för en lönsam investering att återbetalningstiden är 

kortare än den längst tillåtna. Vid val av flera investeringar är projektetet med kortast 

återbetalningstid mest lönsam förutsatt kriteriet ovan, det vill säga att det ej bryter mot 

den längsta tillåtna återbetalningstiden. Payback-metoden kan både användas med och 

utan ränta (Löfsten, 2002). En annan metod som Bierman och Smidt (1960, 1966) 

nämner är en beräkning av ingående kassaflöde per dollar som lagts ut för 

investeringen. En gemensam nackdel för de två senast nämnda metoderna är att 

tidsaspekten inte ges någon hänsyn då värdeförändringen av pengar idag inte beräknas 

ske i framtiden. 

 

Enligt en undersökning av industriföretag utförd av Yard (1987, i Yard, 2001) använde 

42% av alla undersökta företag payback-metoden i första hand medan 57% använde sig 

av kalkylräntebaserade modeller. Företag som enbart använde sig av payback-metoden 

uppgick till 19%. Kalkylräntebaserade modeller innefattar bland annat nuvärdemetoden 

och internräntefoten. Yard (1987, i Yard 2001) kunde utefter undersökningen se en 

trend där företag med hög och låg lönsamhet i större utsträckning använde sig av 

payback-metoden. Detta förklarade han genom att företag med låg lönsamhet var 

tvungna att begränsa sina investeringar för att stabilisera företaget. För lönsamma 
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företag prioriterades mer flexibilitet och en större handlingsfrihet för att följa upp 

lönsamma affärsmöjligheter. Denna grupp har genom användandet av payback-kalkyler 

fått en bättre anpassningsförmåga jämfört med företag som använt sig 

kalkylräntebaserade metoder. Huruvida denna flexibilitet överväger kostnaden 

benämner Yard (1987, i Yard 2001) som osäkert. 

 

3.4.2 Bedömning vid osäkerhet 

Olika bedömningar av händelser i framtiden har en stark koppling till osäkerhet och risk 

(Bergknut et al., 1993). Osäkerhet beskrivs av Knight (2006) som en handling som leder 

till en rad av olika resultat där sannolikheten för resultaten är helt okända. Risk kan på 

liknande sätt ses som en handling som ger upphov till en rad av olika resultat med 

skillnaden att sannolikheten för varje resultat är känd. Dessa båda handlingar skiljer sig 

också principiellt från de i säkerhet, där en viss handling leder till ett känt resultat 

(Knight, 2006). Högberg och Ljung (2007) skriver att osäkerheten beträffande 

investeringsbeslut bör analyseras och då främst de gjorda antagandena i kalkyler och 

vad dessa har för påverkan på utfall av olika alternativ. Bergknut et al. (1993) är av 

liknande uppfattning och menar att någon form av riskanalys måste utföras innan 

fattandet av ett investeringsbeslut. 

 

Vid bedömning av investeringar som innebär stora risker beskriver Bierman och Smidt 

(1960, 1966) att det finns minst tre olika grundläggande delar som bör övervägas vid 

beslutstagandet. Den första komponenten som beskrivs är investeringens förväntade 

avkastning eller värde. Investeringar kan innebära mer eller mindre risk. Ju större risken 

är desto mer osäkerhet är inbäddat i antagandet som gjorts om framtiden. Den andra 

komponenten som beskrivs är spridningen kring det förväntade värdet och analys av 

den maximala vinsten respektive förlusten som kan uppstå om investeringen genomförs. 

Här nämns även att en reflektion över sambandet mellan investeringen i fråga och 

tidigare investeringar bör göras. Är det så att investeringen kan medföra positiva eller 

negativa konsekvenser för investeringar som tidigare gjorts? Den tredje och sista delen 

som Bierman och Smidt (1960, 1966) beskriver bör beaktas är om de monetära 

slutsatser som dragits faktisk kan påvisa vikten av investeringen.  

 

Vidare beskrivs att risk i stort sett aldrig kan elimineras men däremot till viss del 

reduceras. Ett tillvägagångssätt för detta är insamling av information. Genomgående 

marknadsundersökningar är ett förslag på hur en viss risk kopplad till exempelvis 
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marknadens acceptans av en ny produkt kan minskas (Bierman och Smidt, 1960, 1966). 

En liknande tes presenterar Persson och Nilsson (1993, 2009) som menar att 

investeringsbeslut blir säkrare i fall beslutsfattarna besitter en bättre förståelse över 

investeringen samt situationen som helhet och hur denna kan påverkas av olika 

parametrar. Olika prognoser angående osäkerhet kan här fungera som ett 

informationsinsamlande som förbättrar förståelsen över investeringen genom att 

förbättra kalkylunderlaget och därmed beslutsunderlaget som helhet.  

 

3.4.3 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys beskrivs enligt Löfsten (2002) som vidareutveckling av en kalkyl 

där man tar hänsyn till olika utfall av prognoser. Känslighetsanalysen kan ses som ett 

verktyg för att bedöma osäkerheten beträffande utfall av kalkyler. Meningen med en 

känslighetsanalys är att upprätta ett flertal kalkyler utefter olika förutsättningar. Detta 

kan innefatta olika typer variabler ett exempel av detta skulle kunna vara ekonomiska 

livslängder. Andersson (2013) skriver att en känslighetsanalys bör utföras för samtliga 

viktiga variabler. Det huvudsakliga syftet för en känslighetsanalys nämns av Löfsten 

(2002) som bestämma det kritiska värdet för variabler. Det kritiska värdet beskrivs av 

Högberg och Ljung (2007) som det högsta eller lägsta värde en variabel kan anta utan 

att slutsatsen för kalkylen förändras. Således förändras slutsatsen av kalkylen om värdet 

antingen överstiger eller understiger det kritiska värdet. Enligt Löfsten (2002) kan det 

antingen vara en eller flera olika variabler som är utsatta för osäkerhet. Resultaten mäts 

här för olika mindre förändringar av variabeln eller variablerna. På detta sätt kan man 

uppmärksamma olika risker och osäkerheter genom utförandet av en känslighetsanalys. 

Andersson (2013) beskriver på liknande sätt att syftet av känslighetsanalyser är att 

identifiera olika risker och följdverkningar och bedöma dessa variabler. Löfsten (2002) 

hävdar att känslighetsanalyser fungerar som ett komplement till kalkylen som gestaltas 

som det mest sannolika utfallet. Känslighetsanalysen utförs här på de osäkra variablerna 

i kalkylen och då främst för ofördelaktiga utfall på den eller de osäkra variablerna även 

om känslighetsanalyser av positiva utfall också kan utföras. En känslighetsanalys av ett 

ofördelaktigt utfall är mer prioriterat eftersom beslutsfattare är mer angelägna hur det 

sämre utfallet påverkar lönsamheten för organisationen. 
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3.4.4 Strategi och företagskultur 

En investering bedöms enligt Persson och Nilsson (1993, 2009) utifrån den långsiktiga 

strategin inom organisationen, vilket författarna menar kan beskrivas som hur väl 

måluppfyllelsen av investeringen är till den valda inriktningen. Här vägs faktorer som 

hur väl investeringen stödjer strategin, vilket inkluderar bland annat påverkan på 

organisationens konkurrenssituation, förändrade aktiviteter i värdekedjan samt 

konsekvenser om konkurrenter investerar och man själv inte gör det. I den föränderliga 

värld som organisationer figurerar i krävs att företag tar hänsyn till den snabba 

förändringstakt som finns på marknaden och hur denna påverkar de strategiska 

villkoren. Strategin beskrivs enligt Persson och Nilsson (1993, 2009) som överordnad 

till alla andra aspekter och Wikman (1994) beskriver på liknande sätt att strategin spelar 

en viktig roll som underlag för beslut. Investeringarna kan sägas bedömas efter hur väl 

de passar ihop med strategierna utifrån faktorer som deras nuvarande produkter, 

marknad och geografiska position. Här bedöms investeringen både utifrån strategier 

satta från företagsnivån samt från produkt- och marknadsnivån . Dessa strategier kan 

ibland skilja sig från varandra inom en organisation. Strategin har också en viktig 

betydelse för områden där företaget vill växa. Här kan företaget godkänna en lägre 

lönsamhet för att uppnå en ökad tillväxt. Wikman (1994) nämner också att att 

företagskulturen inom organisation är en viktig faktor för om en investering 

implementeras eller inte. Det är åsikter om antagande om mål, traditioner och ritualer 

som ligger till grund för företagskulturen inom en organisation. Om en investering 

skiljer sig från dessa antagande och åsikter är en investering inte trolig att accepteras av 

beslutsfattare. 

 

3.4.5 Marknadsförutsättningar 

Enligt Persson och Nilsson (1993, 2009) är marknadsaspekter viktiga att beakta när det 

gäller inriktningsinvesteringar inom organisationen. Detta gäller både för den totala 

marknadsutvecklingen och den relativa konkurrenspositionen. Kalkyler behandlar ofta 

vissa marknadsaspekter genom olika prognoser men det gäller inte för samtliga 

aspekter. Olika delmål kan bortses från kalkylerna vilka är viktiga för organisationens 

övergripande mål. Aspekter som bortses kan till exempel vara hur investeringar 

bibehåller marknadsandelar, olika bedömningar av fördelaktiga produktområden eller 

vilka produkter som ska prioriteras av utveckling och försäljningsavdelningen.  
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Alpenberg och Karlsson (2005) beskriver marknadsförutsättningar som en extern 

påverkansfaktor över investeringsprocessen. Marknadsförutsättningar kan delas upp i 

två olika delar; en beträffande position i värdekedjan och en beträffande tillväxttakt. 

Mer ingående berörs förhållandet mellan leverantörer och kunder, företagens produkt 

och affärsstrategi samt tillväxttakten under begreppet 

marknadsförutsättningar.  Marknadsförutsättningarna kan beskrivas som 

utgångspunkten för hur man påverkar företagets affärsmässiga och strategiska inriktning 

och därmed de investeringar och utvecklingsrelaterade insatser som utförs.  

 

Den relativa positionen i värdekedjan för ett företag kan påverka hur organisationen 

både bedriver och organisera sin verksamhet samt påverka strukturen av 

investeringsprocessen. De företag som producera “färdiga produkter” som Alpenberg 

och Karlsson (2005) beskriver har en position i slutet av värdekedjan. Denna del av 

värdekedjan kan beskrivas ha skilda marknadsförutsättningar gentemot de företag i 

början av värdekedjan beträffande relationen till kund. Dessa företag har större krav 

från slutkunderna angående produktutveckling och skapandet av nya innovationer. De 

olika kraven från slutkonsumenterna speglar sig i investeringsprocessen för 

organisationen enligt Alpenberg och Karlsson (2005). 

 

Begreppet tillväxttakt definieras som ett företags expansion beträffande anställda och 

omsättning. Tillväxttakten inom ett företag skriver Alpenberg och Karlsson (2005) har 

påverkan över strukturen för investeringsprocessen. Påverkan av investeringsprocessen 

uppkommer genom att olika företag genomför och initierar tillväxten utefter olika 

mönster.  Bolag med hög tillväxttakt utför investeringar i större grad för att öka 

kapaciteten inom organisationen.  Dessa företag befinner sig ofta i föränderliga och 

expansiva branscher där investeringar initieras genom krav från externa intressenter. 

Nya projekt initieras ofta löpande inom dessa företag. För branscher med en lägre 

föränderlighet och tillväxttakt initieras investeringar ofta efter lämpliga 

uppköpskandidater, vilken kan ses som en del i en strukturförvandling för 

organisationen.  
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3.5 Konceptuell modell  

Utifrån den valda teoretiska referensramen har vi konstruerat en konceptuell modell 

över hur teorin kan sägas hänga ihop. Denna modell har utgått från båda våra ställda 

frågeställningar där investeringsprocessen för tjänsteföretag beträffande immateriella 

investeringar binds samman med hur beslutsunderlag konstrueras och används för 

beslutsfattande. 

 

Vid skapandet av den konceptuella modellen har vi gjort en egen uppdelning över 

investeringsprocessen för att bygga vidare på Bowers (1970, 1986) investeringsprocess 

som enbart sträcker sig från initiering till beslut. Den senare forskningen som utförts 

rörande investeringsprocessen av Yard (2001) och Bhimani et al. (2012) menar att 

investeringsprocessen sträcker sig längre än ett beslutsafattande där implementering och 

uppföljning är  två viktiga delprocesser för den övergripande investeringsprocessen. 

Yard (2001) skriver att ett investeringsbeslut är av underordnad betydelse när det sätts i 

perspektiv med investeringsprocessen. Bower (1970, 1986) gör en konceptuellt helt 

annan bedömning än Yard (2001) och menar att kulmen av investeringsprocessen är 

fattandet av ett investeringsbeslut. Vi är mer benägna att hålla med Yard (2001) i denna 

argumentation då även Bhimani et al. (2012), Löfsten (2002) och Segelod (1991) 

skriver att investeringsprocessen fortgår efter investeringsbeslutet. Vår modell kan 

därför ses som en förlängning av Bowers (1970, 1986) investeringsprocess eftersom vi 

istället för att följa investeringsprocessen från Bowers (1970, 1986) perspektiv initiering 

till belut följer den vidare till uppföljning och utfall av investeringen. Vi väljer att anta 

detta bredare perspektiv för att få med denna extra dimension i syfte att företag ska 

kunna följa upp och förbättra investeringsprocessen utefter kvalitativa och kvantitativa 

utfall.   
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Figur 1: Konceptuell modell 

 

Den konceptuella modellen visar utifrån vilken kontext en investering kommer fram, 

vilka faktorer som påverkar beslutsunderlaget, investeringsbeslutet och 

investeringsprocessen samt hur alla dessa delar hänger ihop. Modellen kan sägas samla 

alla teoretiska delar som avhandlats i teorin i syfte att besvara de formulerade 

frågeställningarna. En viktig uppdelning görs i modellen, där allt till vänster om beslutet 

i investeringsprocessen behandlar frågeställningen för hur beslutsunderlag konstrueras 

och används för beslutsfattande, vilket symboliseras av det lodräta strecket. Här 
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beskrivs utifrån vilken kontext en investering uppkommer och vilka faktorer som ligger 

till grund för konstruktionen av beslutsunderlag och hur det genom 

investeringsprocessen leder fram till ett beslut. Vidare kan den fullständiga modellen 

sägas avhandla den första frågeställningen kring hur investeringsprocessen ser ut för 

tjänsteföretag avseende immateriella investeringar. Här ses investeringsprocessen i sin 

helhet utifrån den kontext som den uppkommer och de faktorer som påverkar utseendet 

av processen och beslutsunderlaget inom modellen. Investeringsprocessen beskrivs 

enligt den konceptuella modellen uppkomma från en kontext av tjänsteföretag, 

marknadsförutsättningar och en kategorisering av en immateriell investering. Strategin 

kan också ses som en del av kontexten då det är den valda inriktningen av företaget. 

Denna inriktning jämförs sedan kontinuerligt mot investeringen enligt Persson och 

Nilsson (1993, 2009). Beslutsunderlaget byggs upp under de tre första faserna i 

investeringsprocessen för att sedan landa i ett beslut. Här konstrueras underlaget genom 

olika slags osäkerhetsbedömning, känslighetsanalys och kalkyler utifrån den rådande 

kontexten och strategin.  
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4 Empiri 
Följande avsnitt innehåller resultatet av de intervjuer som har genomförts och de 

dokument som har mottagits, vilket innebär att investeringsprocessen, beslutsunderlag 

och investeringsbeslut för respektive fallföretag beskrivs. Avsnittet inkluderar även en 

kortare beskrivning av fallföretagen i fråga, vilket föregår deras respektive 

investeringsprocess.    

 

4.1 Presentation av Euro Accident 

Nedanstående information om Euro Accident och deras investeringsprocess bygger, om 

inget annat nämns, på intervju med systemansvarig Torbjörn Bolin, 2017-04-13 och 

2017-05-05. 

 

Euro Accident är ett försäkringsbolag som jobbar med försäljning av livförsäkringar till 

företag. Affärsidén är att aktivt hjälpa företag, individer och organisationer att utveckla 

sin hälsosituation samt att hantera ohälsa och dess konsekvenser (Euro Accident). Euro 

Accident grundades av Tommy Nilsson i Växjö 1996, där den första inriktningen var 

idrotts- och artistförsäkringar. Efter några år övergick företaget mer mot 

gruppförsäkringar till företag och organisationer med fokus på personförsäkringar och 

idag är den ursprungliga inriktningen helt avvecklad. Euro Accident har under de 

senaste 10 åren vuxit kraftigt och har idag nästan 200 anställda och en omsättning som 

närmar sig en miljard kronor om man ser till premievolym. Företaget finns än så länge 

enbart i Sverige men ambitionen finns att växa vidare i Norden. Euro Accident ägs till 

100 % av det amerikanska försäkringsbolaget National General Holding Corporation. 

 

Euro Accident har tre olika strategier. Företagets övergripande strategi kan därför sägas 

vara en kombination av dessa tre olika strategier. Strategierna är  “Att vara den bästa 

arbetsgivaren, bästa valet för förmedlare och bästa valet för kunderna.” Dessa tre 

strategier fungerar i samband med investeringar som mål där investeringens 

måluppfyllelse jämförs med strategierna. Tidigare var strategin kopplad till ekonomiska 

aspekter men idag är den mer kopplad till olika kvalitativa målsättningar. Strategin är 

dock fortfarande kopplad till vissa ekonomiska aspekter där tillväxt beskrivs som det 

viktigaste kriteriet. Hänsyn tas också till den relativa marknadspositionen gentemot 

konkurrenter. Här finns ett uttalat mål att på sikt bli Nordens största förmedlare av 

hälsoförsäkringar. Företagskulturen inom Euro Accident stödjer en väldigt 
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decentraliserad organisation där kommunikationsvägar mellan hierarkier är öppna för 

att gynna flexibilitet och ett snabbt beslutsfattande. Euro Accidents organisation 

genomsyras fortfarande av en småbolagsanda där tillväxt är ett högt prioriterat mål. 

Telecom managern beskriver liknande en mentalitet om att prioritera genomförande 

framför byråkrati. 

 

Euro Accident skiljer sig från andra försäkringsbolag genom att den största delen av 

deras försäljning sker genom olika förmedlare. Man fungerar därför i regel inte som den 

yttersta parten emot kund i värdekedjan. Euro Accident fokuserar främst på försäljning 

till olika företag som inte är kollektivanslutna och har således ett mindre fokus på 

privatpersoner. Tillväxttakten inom företaget har varit hög den senaste 10-årsperioden 

och  omsättningen och antalet anställda har mångdubblats under denna period. 

Systemansvarige beskriver ett exempel på denna tillväxttakt; när han först anställdes för 

cirka tio år sedan fanns 25 anställda inom företaget och idag uppgår antalet anställda 

inom Euro Accident till 189. I dagsläget är Euro Accident mest aktivt i Sverige men har 

i liten skala börjat anställa personal i Danmark där ambitionen är att starta upp en 

verksamhet inom en snar framtid. Trots att Euro Accident är helägt av National General 

Holding Corporation styrs företaget självständigt från ägarna. Ägarna låter Euro 

Accident styra sig själva i den mening att de ej fattar beslut för Euro Accidents räkning 

utan mer förser företaget med finansiering och rådgivning.  

 

4.2 Investeringsprocessen i Euro Accident 

Euro Accident genomför i huvudsak två olika typer av immateriella investeringar, dels 

små förbättringar av nuvarande system och dels nya investeringar vilka är mer 

omfattande än de förbättrande. De förbättrande investeringarna sker löpande, medan de 

nya investeringarna är färre och sker mer sällan.  

 

4.2.1 Förbättrande investeringar 

De förbättrande investeringarna sker löpande inom företaget och har en betydligt 

enklare process jämfört med nya investeringar. Själva initieringen består i de flesta fall 

av att någon inom företaget, i princip vem som helst, får en idé om en möjlig 

förbättring. När det gäller denna typen av investeringar kan det röra sig om exempelvis 

uppdatering av nuvarande system, brandvägg, buggfixar eller liknande. Investeringar av 

detta slag hanteras normalt sett väldigt enkelt och effektivt, ofta utan att ledningen i 

företaget överhuvudtaget är inblandad. Istället är det upp till personen som kom med 
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idén att tillsammans med eventuell avdelningschef ansvara för att förbättringen 

genomförs, givetvis under förutsättning att man kommer fram till att det är en rimlig 

förbättring som bör verkställas. Detta beslut tas dock helt och hållet inom avdelningen, 

ibland till och med enbart av personen som kom upp med den initiala idén. Dessa 

investeringar innebär sällan någon direkt utbetalning av likvida medel från företagets 

sida, utan snarare tas upp som en kostnad baserad på antal nedlagda timmar. Detta är en 

av anledningarna till att varje anställd ges friheten att tillsammans med närmsta 

medarbetare besluta om mindre investeringar som bör genomföras. Beslutsprocessens 

enkelhet och effektivitet speglar också företagets interna målsättning om att vara 

snabbfotade och flexibla samt att ha korta beslutsvägar. Systemansvarige nämner också 

“business value” som ett viktigt kriterium vid investeringar, vilket innebär att alla 

investeringar, stora som små, på något sätt ska skapa värde för företaget. I vilken 

utsträckning detta uppfylls för de mindre investeringarna är upp till de inblandade 

personerna att avgöra eftersom ledningen i detta fall inte är involverad i frågan. 

Telecom managern menar på att investeringsprocessen generellt kan liknas utefter ett 

agilt arbetssätt där man är öppen för förändrade krav under utvecklingens gång. 

Redovisningsmässigt kostnadsförs de förbättrande investeringarna direkt av Euro 

Accident. 

 

4.2.2 Nya investeringar 

Enligt Telecom managern skiljer sig investeringsprocessen för nya investeringar åt 

beroende på vad investeringen avser. För nya investeringar som sker inom exempelvis 

försäkringssystem finns en tydligare struktur då dessa kontinuerligt sker inom företaget. 

För helt nya investeringar finns däremot ingen förutbestämd struktur utan denna process 

utformas efterhand. Två exempel på denna typ av investering som skett nyligen är dels 

en mobilapp och dels ett nytt telefonisystem. Telecom managern menar att det existerar 

ett entreprenörstänk inom Euro Accident, där fokus på att genomföra saker är större än 

skapandet av rutiner. De nya investeringarna kostnadsförs oftast direkt men i vissa 

enstaka fall kan de tas upp som en tillgång som skrivs av månadsvis. Detta bestäms i 

samband med en utvärdering som genomförs i varje enskilt fall. 

 

Generellt kan investeringsprocessen för nya investeringar inom Euro Accident delas in i 

fem faser, där den första fasen är initiering och förstudie. Detta sker på liknande sätt 

som för de förbättrande investeringarna, det vill säga genom en idé om en möjlig 

förbättring eller ett problem som behöver lösas. I vissa fall kan det också röra sig om ett 
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krav eller behov som man har identifierat på marknaden. Idéerna kan uppkomma på alla 

nivåer inom företaget, men i många fall sker det på mellanchefsnivå. Till 

initieringsfasen hör också konkretisering av idén där fördelar och nackdelar vägs mot 

varandra, detta underlag presenteras sedan för ledningsgruppen om investeringen 

bedöms fördelaktig.  

 

Den andra fasen i investeringsprocessen, anbudsförfarande och planering, innebär att 

ledningsgruppen går igenom och tittar på den föreslagna investeringsidén. I de fall det 

är nödvändigt kan en eventuell marknadsundersökning eller analys genomföras i syfte 

att checka av behovet eller efterfrågan av tjänsten och hitta konkurrensfördelar 

gentemot konkurrenter. En ungefärlig prisbild för investeringen i fråga bedöms också, 

vilket kommer påverka finansieringen i senare faser. Några direkta kalkylmodeller 

används inte vid bedömning, utan de litar snarare på känsla, erfarenhet och diskussion. 

Dock kan en viss form av kalkylering förekomma i diskussionerna, där ledningsgruppen 

går igenom ungefärliga kostnader för ett projekt och bedömer om dessa känns rimliga i 

förhållande till vad man tror sig kunna tjäna på det. Även här är det värt att nämna att 

“business value” är ett mycket viktigt kriterium som bör ges hänsyn vid beslut om en 

investering ska genomföras eller ej. Alla investeringar ska på ett eller annat sätt skapa 

värde för företaget och dess affär, annars bör de ej genomföras. Överlag finns det inom 

Euro Accident en väldigt stark koppling mellan nya investeringar och företagets 

övergripande strategi, där investeringarna på ett tydligt sätt bör stötta de mål som finns 

uppsatta. Om ledningsgruppen efter utvärdering kommer fram till att företaget bör gå 

vidare med investeringen tillsätts en projektgrupp bestående av för projektet relevanta 

personer. Det är denna projektgrupp som tillsammans med ledningen ansvarar för 

resterande del av investeringsprocessen. Först och främst kontaktas ett urval av 

leverantörer ofta mellan 10-15 stycken. Detta urval görs bland annat utifrån 

marknadsanalys och benchmarking gentemot konkurrenter och såväl personliga 

kontakter som internet utnyttjas. Dessa leverantörer får sedan komma med 

offerter/anbud. 

 

Den tredje fasen i investeringsprocessen beskrivs som en ren utsållning av leverantörer, 

vilka skalas av i omgångar tills det endast återstår 2-3 stycken. Avskalningen sker av 

projekt- och ledningsgrupp och görs utifrån egna matriser med koppling till företagets 

övergripande mål- och marknadsstrategi. Här beaktas främst mål som påverkar 
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tillväxten av företaget, marknadspositionen och målkongruensen mot deras tre 

övergripande strategier; bästa arbetsgivare, bästa val hos förmedlare samt bästa val för 

kunderna. Systemansvarige anser att dessa strategier sedan länge har beaktats indirekt, 

även om målsättningarna för ett par år sedan snarare var av monetär art.  

 

Fas fyra består av att de leverantörer som återstår efter avskalningen bjuds in till 

företaget för att presentera sina respektive offerter för projekt- och ledningsgrupp. När 

samtliga har presenterat sina förslag tas ett beslut om vilken leverantör man ska gå 

vidare med. Detta beslut tas av projekt- och ledningsgrupp efter marknadsanalys och 

utvärdering och styrelsen är aldrig involverad i beslut av detta slag. Vid val av 

leverantör kan en tidigare pålitlig leverantör definitivt föredras framför en leverantör 

som man har mindre kunskap om, även om denna skulle erbjuda ett lägre pris. Detta för 

att minska risken för sekundärkostnader på grund av opålitliga leverantörer. Även i 

denna fas är det värt att nämna att kalkyler sällan används utan att erfarenhet och rätt 

känsla är faktorer som väger tyngre. Systemansvarige menar att misstag aldrig går att 

undvika helt och hållet och det viktigaste är att lära sig av sina misstag och se till att 

göra annorlunda nästa gång man ställs inför en liknande situation. Investeringsbesluten 

inom Euro Accident kan därför ses som ett ständigt lärande för att effektivisera 

processen kring framtida investeringar.  

 

Den femte och avslutande fasen i investeringsprocessen benämns som implementering. 

Vid mindre nyinvesteringar klarar företaget av att själva finansiera projekten. Skulle det 

röra sig om större investeringsbelopp kan den amerikanska huvudägaren National 

General Holding Corporation gå in och stötta ekonomiskt. Det är normalt sett inga 

problem att få stöd för fortsatt tillväxt och utveckling av företaget. Enligt 

Systemansvarige har huvudägaren en “amerikansk stil” och delegerar mycket ansvar till 

anställda i Euro Accident. Om de anställda anser att en investering kommer vara lönsam 

så litar huvudägarna på detta, även när de går in och stöttar ekonomiskt. Så länge Euro 

Accidents verksamhet går bra och följer uppställda mål ges mycket frihet till att fatta 

egna beslut. Själva implementeringsprocessen har ingen generell form och tydlig 

utvärdering av investeringen saknas. Den utvärdering som sker är i form av att 

ledningen tittar på utfallet och bedömer om det blev som man hade planerat. Om inte så 

försöker man göra annorlunda nästa gång och precis som för investeringsbesluten är 

även investeringsprocessen i det stora hela ett ständigt pågående lärande.   
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Figur 2: Euro Accidents investeringsprocess 

 

4.2.3 Beslutsunderlag och investeringsbeslut 

Beslutsunderlaget kan sägas vara beroende av vilken typ av investering som utförs, där 

förbättrande investeringar har ett väldigt enkelt beslutsunderlag medan nya 

investeringar är av mer omfattande karaktär. En liknande skillnad kan också sägas vara 

gällande för investeringsbeslutet i sig. För de förbättrande investeringarna är 

investeringsbeslutet i regel mer situationsanpassat i sin karaktär, medan det för nya 

investeringar är en mer formaliserad process. Trots att investeringsbelutet är mer 

formaliserat för nya investeringar så kan processen ändå skilja sig åt mellan olika 

projekt.  

 

De förbättrande investeringarnas beslutsunderlag består främst av material för att 

övertyga den ansvariga avdelningschefen. Detta underlag, som ligger till grund för ett 

beslut, är en bedömning av tidsåtgången för projektet i fråga. Här estimeras en total 

tidsåtgång för avdelningen för att utföra projektet. En bedömning av nytta och kostnad 

av investeringen utförs också inom avdelningen, vilket bygger på en grov skattning 

baserad på magkänsla och tidigare erfarenheter av liknande investeringar. Denna 

skattning brukar oftast vara i form av en mental skiss av avdelningschefen. De 

förbättrande investeringarnas beslutsunderlag beskrivs som situationsanpassat då 

investeringar i vissa fall ej presenteras för avdelningschefen. Beslutsunderlaget kan 

ibland istället presenteras för utvalda medarbetare som initiativtagaren kontaktar. I regel 

hålls ledningen helt utanför denna process. 

 

De nya investeringarna har ett principiellt annorlunda beslutsunderlag. Underlaget 

brukar utvecklas tidigt i investeringsprocessen, där investeringen konkretiseras i form 

av bedömd storlek och tidsåtgång för implementering. Vidare sker också en bedömning 

av de förmodade fördelarna och nackdelarna kopplade till den tänkta investeringen 

inom avdelningen. Detta underlag förs sedan fram till ledningen om investeringen anses 

fördelaktig för organisationen. Här kompletteras ofta det existerande underlaget med 

marknadsanalyser och undersökningar för att upptäcka konkurrensfördelar gentemot 
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konkurrenter och undersöka behovet och efterfrågan av investeringen på marknaden. 

Utefter denna information skapas en ungefärlig prisbild över investeringen. Ingen 

djupare form av kalkyler förekommer, åtminstone inte i formell mening. Istället utför 

ledningen mer av en vägning mellan prisbilden i förhållande till de förmodade 

fördelarna som består i minskat resursutnyttjande och vunna kunder. Här bedöms om 

investeringen har något “business value”, det vill säga om den har något mervärde för 

företaget. Om underlaget förefaller ha ett “business value” tillsätter ledningen en 

projektgrupp med relevanta personer för vidare bearbetning av underlaget. 

Projektgruppen identifierar sedan 10-15 olika leverantörer som får möjlighet att skicka 

in offerter. Valet av dessa sker utefter en rad olika metoder, vilka inkluderar bland annat 

benchmarking mot konkurrenter, allmän nätbaserad sökning, marknadsanalys, 

referenser och kontakt med nuvarande eller tidigare leverantörer. Systemansvarige 

beskriver sedan en process där erhållna offerter skalas ner i omgångar. Denna process 

brukas ofta utföras i samarbete mellan projektgruppen och ledningen. Avskalning utförs 

genom att undersöka måluppfyllelsen av offerterna i förhållande till existerande 

matriser, mål och marknadsstrategi inom organisationen. Dessa innefattar olika mål 

beträffande tillväxt och marknadsposition samt övergripande kvalitativa strategierna att 

vara den bästa arbetsgivaren, det bästa valet hos förmedlare och det bästa valet för 

kunderna. De två-tre offerter som har störst måluppfyllelse till den övergripande 

strategin och målen presenteras sedan inför projektgruppen och ledningen. 

 

Investeringsbeslutet för de förbättrande investeringarna kännetecknas av korta och 

snabba beslutsvägar. Investeringsbeslutet bygger på en värdering kring huruvida 

investeringen tillför “business value” till organisationen eller ej, vilket innebär att 

investeringen ska skapa ett mervärde för organisationen beträffande någon aspekt. De 

finns inga direkta beslutskriterium i samband med investeringsbeslutet. Business value 

bedöms mer subjektivt utifrån beslutsfattarens räkning. Investeringsbeslutet utgår här 

främst från magkänsla och tidigare erfarenheter av liknande projekt. Själva 

investeringsbeslutet fattas i regel av ansvarig avdelningschef men det är inget krav. 

Investeringsbeslutet kan i vissa fall tas direkt av initiativtagaren till projektet eller i 

samråd mellan medarbetarna. Ledningen brukar här helt bortses från investeringsbeslut 

beträffande förbättrande investeringar. 
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Investeringsbeslutet för nya investeringar beskrivs som mer omfattande. Precis som 

ovan är ett viktigt kriterium “business value”, vilket är än viktigare i detta fall eftersom 

det ofta rör sig om större investeringsbelopp, i jämförelse med de förbättrande 

investeringarna. Även här används sällan djupare kalkylmodeller i samband med ett 

beslut utan faktorer som erfarenhet och magkänsla ges större utrymme och tyngd. Här 

läggs extra vikt vid tidigare relationer till leverantörer och om man har en gynnsam 

relation med en viss leverantör väljer man ofta hellre att fortsätta med denna eftersom 

osäkerheten då bedöms som lägre. Själva beslutet i sig ligger hos ledning och 

projektgrupp, som i samråd väljer den leverantör som framstår som det bästa valet av de 

som återstår efter avskalningen. Värt att nämna är att styrelsen aldrig är inblandad i 

investeringsbesluten. Även i de fall där de nya investeringarna är så pass omfattande att 

det krävs finansiering från huvudägaren National General Holding Corporation kan 

beslutsvägarna i regel hållas korta och stanna hos ledning och projektgrupp. Detta 

beskrivs som en frihet under ansvar, vilket innebär att så länge de nya investeringarna är 

lyckosamma krävs inget direkt godkännande från huvudägaren. Euro Accident ser 

investeringsbesluten som ett ständigt lärande där det gäller att hela tiden utvärdera 

resultaten och sträva efter att utveckla och förbättra beslutsfattandet inom företaget.   

 

Figur 3: Euro Accidents investeringsprocess 

 

Tabell 5: Beslutsunderlag och Investeringsbeslut Euro Accident 
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4.3 Presentation av Fortnox 

Nedanstående information om Fortnox och deras investeringsprocess bygger, om inget 

annat nämns, på intervju med produktägare för plattformen, Victor Grevik, 2017-05-02. 

 

Fortnox är den ledande leverantören av internetbaserade affärssystem i Sverige och 

erbjuder program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och 

löneadministration. Företaget har cirka 155 000 kunder där de flesta är mindre företag, 

föreningar, skolor samt redovisnings- och revisionsbyråer. Fortnox grundades i Växjö 

2001 av Jan Älmeby och Jens Collskog och lanserade kort därefter det första 

webbaserade bokföringsprogrammet på den svenska marknaden. Idag har företaget, 

med huvudkontor i Växjö, 189 anställda och 2016 hamnade omsättningen på 189,3 

miljoner kronor (Fortnox b). Affärsidén är att erbjuda ett brett sortiment av 

användarvänliga och enkla internetbaserade program som möter kundernas behov och 

önskemål genom kraftfullhet och funktionsrikedom (Fortnox, 2016). Fortnox är 

börsnoterat och aktien handlas på NGM Nordic MTF (Fortnox a). 

 

Fortnox sätter sin strategi utefter en 5-årsperiod där strategin varje år granskas för att 

undersöka om revidering av strategin ska utföras. Detta utförs för att följa efter 

marknadstrender och gynna flexibilitet. Strategierna kan vara av skild karaktär, där 

fokus kan skifta mellan olika år. Exempel på strategier som nämns är tillväxt av 

företaget, ta fler marknadsandelar samt merförsäljning till existerande kunder. För 

närvarande har Fortnox en strategi som går ut på att få in nya kunder till företaget och 

därigenom öka sin kundbas. Ett investeringsförslag som överensstämmer med Fortnox 

strategi godkänns i regel av företaget och prioriteras högre än andra ej 

överensstämmande investeringar. Ett projekt angående exempelvis merförsäljning kan 

därför prioriteras lägre och ibland helt läggas på is på grund av att projektet ej 

överensstämmer med den övergripande strategin. Företagskulturen inom Fortnox är 

decentraliserad och öppna kommunikationsvägar existerar mellan alla hierarkier. Vem 

som helst som får en idé kan föra vidare denna genom organisationen. Öppenhet och 

flexibilitet är två aspekter som prioriteras inom organisation. Detta för att kunna anpassa 

sig till marknaden och bibehålla den anpassningsbarhet som fanns vid organisationens 

början.  
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Fortnox säljer sina produkter mot kund och kan därför sägas befinna sig i slutet av 

värdekedjan. Företaget utvecklar främst sina produkter själva men man har också 

utvecklat ett koncept via ett helägt dotterbolag vid namn Nox Finans och det 

förekommer även en del lösningar tillsammans med underleverantörer. Fortnox 

fokuserar sin försäljning till mindre företag, som antingen är direktkunder eller indirekta 

kunder via en redovisnings- eller revisionsbyrå. Företaget eftersträvar att erbjuda en 

användarvänlig produkt som är lättillgänglig för kunderna, vilket lämpar sig bra för 

mindre företag. Tillväxttakten inom Fortnox är hög. Företaget har sedan 2010 haft en 

ökning av anställda från dåvarande 28 till dagens 189. Vidare har Fortnox också 

mångdubblat omsättningen under samma period från knappa 32,4 till dagens 189,3 

miljoner kronor (Fortnox, 2016).  

 

4.4 Investeringsprocessen i Fortnox 

De immateriella investeringarna inom Fortnox är i huvudsak relaterade till utveckling 

och framtagning av produkter och tjänster som de erbjuder. Utvecklingschefen nämner 

att det existerar två olika typer av immateriella investeringar, dels förbättrande 

investeringar av nuvarande system och dels nya investeringar, vilka inom Fortnox 

benämns som strategiska. De förbättrande investeringarna sker löpande, medan de nya 

investeringarna sker mer sällan. Ett centralt begrepp när det gäller investeringsprocessen 

för immateriella investeringar inom Fortnox är “produktägare”, vilket kan översättas till 

den person som har det övergripande ansvaret för en särskild del av ekonomisystemet. 

Detta system består av många olika delar, bland annat funktioner för fakturering, 

bokföring och löner, där en produktägare är ansvarig för en viss funktion. Det finns 

även en produktägare som är ansvarig för systemets plattform, vilket kan beskrivas som 

den tekniska bottenplattan och den gemensamma funktionalitet som de olika 

funktionerna använder. I dagsläget finns det cirka 10 produktägare inom företaget och 

dessa är på ett eller annat sätt inblandade i investeringsprocessen, oavsett om det rör sig 

om förbättrande eller nya investeringar. Ett annat centralt begrepp som tas upp är 

“produktråd”, vilket är en sammansättning av relevanta personer som har som uppgift 

att utvärdera och besluta kring huruvida en investering ska genomföras eller ej. 

Produktrådet består av företagets VD, ekonomichef, utvecklingschef, försäljnings- och 

marknadschef, affärsutvecklare samt en representant som är väl insatt i företagets största 

kundbas, redovisningsbyråerna. Mindre förändringar i produktrådets sammansättning 

kan ske över tid. Antingen kan en roll inte längre anses tillföra något, eller så bedöms 
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att en speciell person borde tillsättas för att kunna ge ytterligare bidrag. En gång i 

månaden har produktägarna möjlighet att formellt presentera sina idéer för produktrådet 

men har även möjlighet att informellt träffa enskilda i produktrådet under månadens 

gång för diskussion och få möjlighet till feedback.  

 

4.4.1 Förbättrande investeringar 

De förbättrande investeringarna inom Fortnox kan beskrivas ha en generellt annorlunda 

investeringsprocess jämfört med de nya investeringarna. Förbättrande investeringar görs 

i regel i form av mindre investeringar i förbättringsåtgärder som buggfixar, olika typer 

av förvaltning samt löpande underhåll av ekonomisystemen. Klassificeringen av mindre 

investeringar beskrivs som en investering som har en mindre omfattning än 3 månaders 

arbete för en enskild person. Själva investeringsprocessen kan sägas börja i att en idé 

om en möjlig förbättring uppkommer någonstans inom organisationen, där uppkomsten 

av idén inte spelar någon roll. Denna idé bedöms sedan av ansvarig produktägare, som 

gör en egen bedömning om projektet ska fortskrida eller inte. Denna bedömning av 

produktägaren görs antingen utifrån sin tidigare erfarenhet eller genom kalkyler av olika 

kassaflöden, alternativt en eventuell mix av dem båda. Investeringen skrivs sedan upp 

på prioriteringslistan av produktägaren, vilken sedan presenteras inför projektrådet. 

Mindre investeringar av detta slag diskuteras vanligtvis inte av projektrådet mer än i 

undantagsfall då medlemmarna har frågor angående placeringen på prioriteringslistan 

eller om investeringen ska slopas helt. Om inget hinder uppkommer från projektrådets 

sida delegerar produktägaren ansvaret för implementeringen till utvecklingsteamet. 

Utvärderingen görs sedan av ansvarig produktägare och då oftast genom enklare 

uppföljning av intäkter och kostnader. Denna uppföljning kan dock också helt slopas 

om investeringen är av såpass liten omfattning och påverkan av företaget som helhet. 

Dessa förbättrande investeringar redovisas i slutändan som kostnader.  

 

4.4.2 Nya investeringar 

Den generella investeringsprocessen för nya investeringar, inom Fortnox så kallade 

strategiska, kan delas in i fem övergripande faser, där den första är initiering eller 

idéfas. Fortnox strävar efter att ha en väldigt platt organisation, vilket i detta fall leder 

till att i princip vem som helst inom företagets väggar kan komma med en idé om en ny 

investering. Vanligt förekommande bakgrund till investeringsidéer kan vara att man vill 

lösa ett problem, att man vill förenkla något för kunderna eller att man har sett något 

som en konkurrent har gjort. Oavsett bakgrunden till idén blir nästa steg att kontakta 
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den produktägare som är huvudansvarig för det område som idén rör sig inom. 

Investeringsidén presenteras för produktägaren och denne tar ställning till om projektet 

bör gås vidare med eller ej. Den första fasen i processen, initieringsfasen, bör även 

innehålla en kortare utvärdering av projektet i fråga, där produktägaren gör en grov 

uppskattning kring faktorer som efterfrågan på marknaden och tidsåtgång. Om projektet 

väntas kräva mer än 3-5 månaders arbete för en enskild anställd bör det räknas som ett 

större projekt.  

 

Nästa fas i investeringsprocessen beskrivs som bedömning och skapade av underlag för 

idén, vilket inom Fortnox kallas för “business case”. Detta innefattar skapande av allt 

det material som senare ska ligga till grund för presentationen inför produktrådet. Denna 

fas kan beskrivas som vidareutveckling och konkretisering av den investeringsidé som 

uppkommit. Produktägaren utformar olika kalkyler över uppskattade intäkter och 

kostnader, för att sedan kunna beräkna en ungefärlig återbetalningstid för investeringen. 

Man genomför också marknadsanalyser med hjälp av marknads- och 

försäljningsavdelning i syfte att studera efterfrågan bland kunderna. Kontakt med andra 

involverade avdelningar utförs också under denna fas där input mottas. I ett “business 

case” ingår också en mindre skiss av idén, vilket är ett viktigt och användbart verktyg i 

presentationen inför produktrådet. Vid nya investeringar beräknas underhållsarbete 

tillkomma kontinuerligt under produktens livslängd. Detta underhållsarbete är det som 

ovan beskrivs som förbättrande investeringar. Ett pålägg om cirka 10% av utgifterna för 

framtagningen av en produkt görs i kalkylen vid uppskattning av totala utgifter.  

 

Den tredje fasen i Fortnox investeringsprocess, beslutsfasen, består i huvudsak av 

presentation inför produktrådet. Produktägaren lägger här fram sina investeringar efter 

en prioriteringslista som hen själv har komponerats i samråd med sin utvecklingsgrupp. 

I denna fas får produktägaren försvara sina investeringsidéer inför medlemmarna i 

produktrådet som också tillför input över förbättringsmöjligheter och alternativa 

tillvägagångssätt. Produktrådet sitter på beslutsmakten och fattar beslut i frågan om 

investeringen ska utföras eller ej samt vart investeringen ska placeras på 

prioriteringslistan om den godkänns. Produktrådet har inga direkt formella 

beslutskriterium vid sitt beslutsfattande utan beslutet tas främst i samråd mellan 

medlemmarna. Det finns dock vissa kriterier som beaktas lite extra vid beslut i 

produktrådet, bland annat om investeringen är den första på marknaden, om den ger 
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företaget goodwill och om investeringen följer företagets övergripande strategi. 

Investeringar som inkluderar dessa aspekter brukar ofta godkännas och prioriteras högre 

av produktrådet. 

 

Den efterföljande fasen är vidareutveckling, vilket innebär att idén utvecklas av 

produktägaren och utvecklingsgruppen genom att den ritas upp mer detaljerat. Här 

specificeras funktioner som ska finnas med och sökandet efter den bästa lösningen för 

investeringen undersöks. Utvecklingsgruppen med produktägaren i spetsen diskuterar 

här olika former av lösningar och i många fall är slutresultatet inte detsamma som den 

initiala idén. Denna fas utmynnar så småningom i att investeringen struktureras upp i en 

rad olika etapper för implementering, vilket sker utefter en viss turordning. 

 

Den sista fasen i Fortnox investeringsprocess är implementering och uppföljning. Denna 

fas beskrivs som att implementering sker i etapper, där delarna utförs i turordning av 

utvecklingsgruppen. Efter varje etapp utförs en utvärdering av investeringen. Processen 

fortgår tills dess man når det önskade slutresultatet. Detta kan infalla när alla etapper är 

fullbordade eller betydligt tidigare, i vilket fall utgår slutpunkten för implementeringen 

mer efter när investeringen har uppfyllt sitt mål snarare än när en viss tid har lagts ned 

på den. Produkten lanseras alltså av Fortnox innan den är helt klar och byggs sedan 

successivt på tills man når önskat resultat. Här kan även ytterligare uppfattning fås av 

marknadens mottagande av produkten och eventuella förändringar kan krävas. 

Samtidigt kan denna kännedom om marknaden leda till att endast en viss del av 

produkten som från början var tänkt att utvecklas tas fram då man kan få kännedom om 

att kunderna känner sig fullt tillfredsställda redan efter att en viss utveckling och 

förnyelse skett. I implementeringen informeras och utbildas också supporten och 

försäljningsavdelningen för att kunna hantera den nya produkten vid lansering. Utgiften 

för denna framtagning av en ny produkt redovisas vanligen som en immateriell tillgång 

i företagets balansräkning. Den uppföljning som sker i denna fas är ofta en aggregerad 

form av uppföljning kring intäkter och kostnader, vilket behandlar ett flertal olika 

investeringar samtidigt. Osäkerhetsaspekter kring intäkter, kostnader, livslängd och 

förvaltningskostnader utförs alla på en aggregerad nivå inom organisationen, med fokus 

på hur dessa aspekter påverkar lönsamheten. På grund av det faktum att flera 

investeringar löper samtidigt kan det vara svårt att utvärdera exakt vilka fördelar och 

vinster som uppkommer från vilken investering. För att undkomma detta problem finns 
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ingen direkt lösning, utan företaget får helt enkelt försöka uppskatta och bedöma vilka 

investeringar som har varit mest omfattande under perioden och sedan koppla 

exempelvis det ökade antalet licenser till en specifik investering efter bästa förmåga. 

Vidare undersöks vad som kunde gjorts bättre, exempelvis tiden för att ta investeringen 

till marknaden eller om man hade kunnat använda ett annat tillvägagångssätt i 

investeringsprocessen. Utvärdering sker också på olika nivåer inom företaget, där både 

utvärdering på avdelningsnivå för utvecklingsgruppen samt ledningsnivå för 

produktrådet genomförs. Omfattningen av utvärderingen sträcker sig från det initiala 

idéskapandet till implementering och uppföljning och kan därmed sägas ske 

kontinuerligt genom  investeringsprocessen. Förbättringsåtgärder utefter utvärdering av 

investeringar utförs kontinuerligt av Fortnox för att främja en effektivare 

investeringsprocess. Investeringsprocessen kan därför beskrivas som en ackumulation 

av tidigare lyckade och misslyckade investeringar och den utvecklas i takt med företaget 

som helhet.   

Figur 4: Fortnox investeringsprocess 

 

4.4.3 Beslutsunderlag och investeringsbeslut 

Såväl beslutsunderlag som investeringsbeslutet i sig skiljer sig åt inom Fortnox 

beroende på vilken typ av investering det rör sig om, en förbättrande eller en ny. 

Generellt kan sägas att det för de förbättrande investeringarna krävs mindre underlag 

och att de genomgår en betydligt kortare process medan de nya investeringarna i regel 

kräver mer omfattande underlag och följer en sedan tidigare bestämd formell 

beslutsprocess. 

 

Beslutsunderlaget i samband med de förbättrande investeringarna kan sägas bestå av två 

delar; den initiala idén och produktägarens bedömning och utvärdering. I samband med 

att någon inom organisationen skapar en idé om en möjlig förbättrande investering 

skapar denna person också ett första underlag för investeringen, antingen enbart mentalt 

eller i form av en mindre skiss över de viktigaste beståndsdelarna. Detta underlag ligger 

sedan i huvudsak till grund för att övertyga den ansvariga produktägaren. Den andra 

delen av beslutsunderlaget, vilket är något djupare, innebär att ansvarig produktägare 
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utvärderar idén och eventuellt gör vissa mindre beräkningar kring tidsåtgång och 

kassaflöden. Här spelar även erfarenhet och magkänsla en viktig roll kring huruvida 

investeringsidén är värd att gå vidare med eller ej. Denna utvärdering och eventuella 

beräkning, tillsammans med den ursprungliga idén, är det som senare ligger till grund 

för beslut kring investeringen. Detta samlade beslutsunderlag presenteras sedan inför 

produktrådet sammanfattat om produktägaren anser investeringen nödvändig. Detta görs 

då i form av en punkt på prioriteringslistan. 

 

Beslutsunderlaget i samband med nya investeringar beskrivs som betydligt mer 

detaljerat än för de förbättrande. Själva skapandet av underlag inleds på samma sätt som 

i fallet ovan, där både den ursprungliga idén och produktägarens utvärdering och 

eventuell kalkylering av tidsåtgång, projektets omfattning samt kassaflöden fungerar 

som ett första beslutsunderlag. Till skillnad mot de förbättrande investeringarna stannar 

skapandet av underlag dock inte här, utan istället går man vidare med ett så kallat 

“business case” enligt tidigare beskrivning i investeringsprocessens andra fas. Det 

sammanställda beslutsunderlaget presenteras sedan inför produktrådet av ansvarig 

produktägare samt skrivs upp som en del av prioriteringslistan.  

 

Investeringsbeslutet i samband med förbättrande investeringar tas i regel av ansvarig 

produktägare, ofta utan att produktrådet är involverat. Om produktägaren vill gå vidare 

med en idé som uppkommit skrivs denna upp på prioriteringslistan och tas på så sätt 

med till produktrådets sammanträde. Vanligtvis diskuteras inte denna typ av 

investeringar på dessa möten och det är således fritt fram för produktägaren att själv 

besluta om projektet och dess vidare utveckling. Om produktrådet av någon anledning 

skulle ha synpunkter på en investering av detta slag tas dessa upp på mötet och beslutet 

kan i sådana fall sägas vara i samråd mellan produktägare och produktråd. Här sitter 

dock produktrådet på den slutgiltiga beslutandemakten. Investeringsbelutet fattas i regel 

utefter en bedömning av beslutsunderlaget om investeringen tillför ett mervärde för 

företaget. 

 

När det gäller investeringsbeslutet för nya investeringar är det produktrådet som sitter 

på det slutliga avgörandet, både kring huruvida projektet ska genomföras eller ej samt 

vart på prioriteringslistan det ska hamna. Investeringsbeslutet fattas ofta i samråd 

mellan produkrådets medlemmar. Beslut bygger, förutom de tidigare nämnda 
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belutskriterierna, även på ekonomiska och kvalitativa bedömningar av beslutsunderlaget 

beträffande investeringens skapande av mervärde för företaget.  

Figur 5: Fortnox investeringsprocess 

 

Tabell 6: Beslutsunderlag och Investeringsbeslut Fortnox 
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5 Analys 
I följande avsnitt kommer det insamlade empiriska materialet att ställas mot den 

teoretiska referensram som har presenterats. För att skapa tydlighet och sammanhang 

mellan analysens olika delar kommer utgångspunkten att vara den konceptuella modell 

som tidigare har skapats och avsnittet kommer i stora drag att följa den struktur som 

har genomsyrat hela uppsatsen.  

 

Vid analys av investeringsprocessen ligger fokus på processen för nya investeringar. 

Eftersom de förbättrande investeringarna i båda företagen sker kontinuerligt och 

utförandet är förknippat med kort tidsåtgång kan dessa tveksamt definieras som 

investeringar. Både företagen har däremot valt att kalla dem för investeringar, vilket är 

upp till varje enskilt företag. Osäkerheten i om dessa ska klassas som investeringar eller 

ej kan vara en av anledningarna till att de i de båda studerade företagen endast 

genomgår en viss del av investeringsprocessen och kommer av denna anledning därför 

inte analyseras djupare.  

 

5.1 Investeringsprocessen i Euro Accident 

Om vi jämför investeringsprocessen i Euro Accident mot den teoretiska modellen så 

skiljer den sig åt i vissa aspekter, dock är den övergripande strukturen av liknande 

karaktär. Processen kan på liknande sätt som enligt den teoretiska modellen delas in i 

fem övergripande faser och många av de aktiviteter som genomförs kan kopplas ihop 

med sådana som beskrivits av bland annat Bower (1970, 1986) och Yard (2001). I 

följande avsnitt behandlas i översikt de mest framstående likheterna och skillnaderna, en 

fas i taget.  

 

5.1.1 Initiering och Förstudie 

Figur 6: Euro Accidents investeringsprocess 

 

Fas ett, initiering och förstudie, benämns på liknande sätt i Euro Accident som i den 

teoretiska modellen. Uppkomsten av en investeringsidé härrör enligt Bower (1970, 

1986) från antingen ett problem beträffande kostnad, kvalitet eller kapacitet. Segelod 

(1991) menar på ett liknande sätt att en investeringsidé uppkommer som en lösning på 
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ett problem inom organisationen. För Euro Accident kan en investeringsidé uppkomma 

från antingen en förbättring, problem, krav eller behov. Uppkomsten av en 

investeringsidé kan därför sägas vara mer mångfacetterad då den har fler 

ursprungskällor gentemot den av Bower (1970, 1986) och Segelod (1991). Detta då den 

också kan uppkomma för att uppfylla eller till och med överskrida ställda mål och 

därigenom ses som en förbättring av verksamheten. Organisationsnivåerna där en idé 

initieras är också fler i Euro Accident, där en idé kan uppkomma varsomhelst inom 

organisationen medan den i Bower (1970, 1986) och Bhimani et al. (2012) enbart 

uppkommer från produkt- och marknadsnivå. Ledningen kan också vara delaktig i 

initieringen i Euro Accident vilket möjliggör för fler perspektiv att komma till uttryck i 

initieringen. I Euro Accidents initieringsfas sker en utveckling av investeringsidén som 

mycket liknar den beskriven av Yard (2001), där en skiss av fördelar och nackdelar, 

tidsåtgång och projektets storlek utförs som en konkretisering av investeringsidén. På 

liknande sätt som Bower (1970, 1986) är målet för Euro Accidents initiering och 

förstudiefas att hitta de bäst lämpade investeringarna och presentera dessa för 

ledningsgruppen.  

 

5.1.2 Anbudsförfarande och planering 

Figur 7: Euro Accidents investeringsprocess 

 

Fas 2, anbudsförfarande och planering, kan sägas liknas som en del av Bowers (1970, 

1986) bedömningsfas. Bowers (1970, 1986) bedömningsfas kan sägas inkludera såväl 

Euro Accidents anbudsförfarande och planerings- som utvärderingsfas. I 

bedömningsfasen existerar det en rad likheter med Euro Accidents andra fas, där 

ledningsgruppen går igenom och utvärderar idéförslaget. Här kopplas också 

investeringsidén till företagets övergripande strategi och en enklare bedömning för om 

förväntade fördelar anses överstiga beräknade kostnader genomförs. Detta är viktigt för 

att ett slutgiltigt beslut om genomförande ska kunna tas. Sammanfattningsvis beskrivs 

detta av systemansvarig som att investeringen ska förväntas öka företagets “business 

value”. Kopplingen mellan strategin och investeringsidén kan på liknande sätt som 

Bower (1970, 1986) ses som ett sätt att integrera nivåerna i organisationen. På samma 

vis kan bedömningen av business value inom Euro Accident sägas vara ett sätt att 
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uppfatta konkurrensfördelar i enlighet med Bower (1970, 1986). Även koppling till 

Yard (2001) kan göras med tillsättandet av en projektgrupp, vilket kan ses som en 

integrering mellan de olika nivåerna inom företaget. 

 

Enligt Bhimani et al. (2012) sker bedömning ofta av ekonomichef eller liknande, medan 

Bower (1970, 1986) och Yard (2001) menar på att olika slags mellanchefer ofta utför 

detta. I Euro Accident utförs bedömningen av ledningsgruppen. Då Bowers (1970, 

1986) avhandling främst baseras på större företag kan antagandet göras att ledningen i 

Euro Accident har större möjlighet att tidigt medverka i investeringsprocessen på grund 

av företagets storlek. Bower (1970, 1986) beskriver även att integrering mellan 

företagets olika avdelningar och dess helhet är en av de viktigaste uppgifterna som sker 

under bedömningsfasen, detta för att främja målkongruens. I Euro Accident sker denna 

koppling genom förmedling av investeringidén från avdelningschef till ledningen. Här 

fungerar projektgruppen som en viktig länk för att integrera de olika nivåerna.  

 

5.1.3 Utvärdering 

Figur 8: Euro Accidents investeringsprocess 

 

Även utvärderingen för Euro Accident kan liknas med en del i den teoretiska modellens 

bedömningsfas. Utifrån de investeringsförslag som erhålls genom offerttagande i Euro 

Accidents anbudsförfarande och planeringsfas görs en liknande bedömning av förslagen 

som den av Bower (1970, 1986). Här matchas de övergripande målen och strategierna 

till de olika investeringsförslagen. Hänsyn i Euro Accident tas här främst till 

strategierna att vara bästa arbetsgivare, bästa val hos förmedlare samt bästa val för 

kunderna. Genom avskalning av leverantörer förkastas de alternativen med sämst 

målkongruens till företagets uppställda strategier och mål och anbudsförfarandet landar 

slutligen i 2-3 olika alternativ som förs vidare till nästa fas. Detta förhållningssätt skiljer 

sig från Yard (2001) och Segelod (1991) som beskriver att denna fas utmynnar i en 

anslagsbegäran som skickas till ledningen för beslut. Euro Accidents anbudsförfarande 

tar hänsyn till både ekonomiska och icke-ekonomiska konsekvenser vid avskalningen 

av investeringsförslag, vilket också beaktas av Bhimani et al. (2012). Euro Accident 
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prioriterar främst de kvalitativa målen vilket påvisas av de tre övergripande 

strategierna.    

 

5.1.4 Presentation och beslut 

Figur 9: Euro Accidents investeringsprocess 

 

Fas fyra, presentation och beslut, kan liknas med den teoretiska modellens tredje fas 

beslutsfasen. Presentation och beslutsfasen skiljer sig från Yard (2001), Bhimani et al. 

(2012) och Bowers (1970, 1986) modell genom att en presentation utförs innan det 

slutgiltiga investeringsbeslutet. Själva investeringsbeslutet fattas också på principiellt 

skiljaktiga grunder gentemot bedömningsfasen i den teoretiska modellen. Euro 

Accidents investeringbeslut bygger mycket på tidigare erfarenheter av liknande 

investeringar och magkänslan över den rådande beslutssituationen. I jämförelse med 

Bower (1970, 1986) fokuseras mer på att bibehålla organisationens styrkor och stärka 

organisationen som helhet istället för att uppnå vissa uppsatta lönsamhetsmål. Ett 

investeringsbeslut fattas gemensamt av projekt- och ledningsgruppen i Euro Accident, 

vilket skiljer sig mot Bower (1970, 1986), Bhimani et al. (2012) och Yard (2001) som 

menar att investeringsbeslut enbart fattas av ledningen. I och med att projektgruppen 

också är delaktiga i investeringsbeslutet så integreras de övergripande målen inom 

organisationen och en högre målkongruens skapas. En större delaktighet och en mer 

decentraliserad beslutsmakt kan också ses som en direkt konsekvens.  

 

5.1.5 Implementering 

Figur 10: Euro Accidents investeringsprocess 

 

Fas fem, implementering, är den avslutande fasen i Euro Accidents investeringsprocess. 

Denna kan liknas med den fjärde fasen i den teoretiska modellen med samma namn. I 

likhet med Bhimani et al. (2012) säkerställs här att investeringen kan finansieras på ett 

tillfredsställande sätt. Hänsyn här tas både till intern och extern finansiering. I Euro 
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Accident finansieras de mindre nyinvesteringarna med eget kapital medan de större 

nyinvesteringarna finansieras av huvudägaren National General Holding Corporation. 

Finansiering ses inte som ett problem inom organisationen då huvudägaren stöttar 

ekonomiskt när en investering anses vara lönsam enligt Euro Accident. Så länge målen 

uppfylls så ges företaget frihet att fatta sina egna beslut. Implementeringen har ingen 

generell utformning utan den är situationsanpassad utefter investeringen i fråga. Euro 

Accident saknar också en direkt ekonomisk uppföljning som den av Yard (2001) och 

Bhimani et al. (2012) . Fokus på uppföljningen i Euro Accident ligger istället på utfallet 

och hur detta motsvarade förväntningarna inom organisationen. Om inte 

förväntningarna infrias utförs nästa investering på ett annorlunda sätt. Ett kontinuerligt 

lärande prioriteras inom organisationen där investeringsprocessen ses som en ständigt 

evolverande process. Lyckade utfall ligger till grund för rutiner och skapandet av en mer 

formaliserad investeringsprocess. Uppföljning utgör en egen fas i den teoretiska 

modellen men i Euro Accident ingår istället uppföljningen i implementeringsfasen. Ett 

problem inom Euro Accident är att det inte existerar något verktyg för att följa upp 

ekonomiska följder av investeringen vilket kan bli bekymmersamt om en lönsam 

investering misstas för olönsam och vice versa.  

 

5.1.6 Euro Accidents investeringsprocess i relation till teoretisk investeringsprocess 

 

Tabell 7: Jämförelse Euro Accidents investeringsprocess och teoretisk modell 

Fas i Euro Accidents investeringsprocess Fas i figur 1 

1: Initiering och förstudie  

Uppkomst av investeringsidé. Avdelningschef / ledningsgrupp 

utvärderar idéförslag utifrån strategi och relevanta faktorer. 

1, 2 

2: Anbudsförfarande & planering  

Eventuell marknadsundersökning och projektgrupp tillsätts. 

Förfrågan till samt anbud från leverantörer. 

(1), 2, 3 

3: Utvärdering  

Leverantörer utvärderas, några få väljs ut inför processens 

kommande fas 

(2,3) 

4: Presentation och beslut (3) 

Presentation av aktörer som återstår och beslut om slutlig leverantör  

5: Implementering  

Agil implementering av investeringen samt uppföljning 4, 5 
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5.2 Investeringsprocessen i Fortnox 

I jämförelsen mellan investeringsprocessen i Fortnox och den teori som presenterats 

framstår skillnaderna som små. Precis som i den teoretiska modellen följer Fortnox 

investeringsprocess en uppdelning i fem faser, där många av faserna på ett eller annat 

vis, på samma sätt som för Euro Accident, kan kopplas till den uppdelning som görs av 

bland annat Bower (1970, 1986) och Yard (2001). Precis som för Euro Accident ovan 

kommer varje fas i Fortnox investeringsprocess att beskrivas nedan, med likheter och 

skillnader mot den teoretiska modellens investeringsprocess som huvudfokus.  

 

5.2.1 Initiering 

Figur 11: Fortnox investeringsprocess 

 

Fortnox benämner den första fasen i investeringsprocessen på samma sätt som den 

teoretiska modellen, nämligen initiering. Tittar man på de huvudsakliga aktiviteterna i 

denna fas är även dessa till stor del densamma. Såväl Bower (1970, 1986) som Segelod 

(1991) menar att det som ligger till grund för en investeringsidé är ett problem som 

behöver lösas inom en organisation, vilket också stämmer överens med Fortnox där just 

detta beskrivs som den vanligaste orsaken till att en ny idé uppkommer. Andra orsaker 

som nämns är bland annat en vilja att förenkla något för kunderna eller att man har sett 

något som en konkurrent har gjort, vilket trots att det uttrycks något annorlunda kan 

sägas ha sitt ursprung i ett problemområde. Till skillnad från Bower (1970, 1986) och 

Bhimani et al. (2012) som menar att en investeringidé uppkommer från en produkt- och 

marknadsnivå kan en investeringsidé i Fortnox uppkomma var som helst inom 

organisationen. Den högre ledningen kan därmed sägas vara mer inblandad och fler 

perspektiv kommer därför till uttryck inom organisationen. På liknande sätt som Yard 

(2001) så utvecklas idén också inom organisationen där en ungefärlig tidsbild och ett 

estimat över ekonomiska konsekvenser utförs. Detta steg genomförs dock bara om en 

ansvarig produktägare efter bedömning anser att investeringsidén är värd att 

konkretisera. Det huvudsakliga målet med initieringen i Fortnox kan liknas med den av 

Bower (1970, 1986) där endast de bäst lämpade investeringarna bör fortgå i 

investeringsprocessen. 
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5.2.2 Business case 

Figur 12: Fortnox investeringsprocess 

 

Nästa fas i Fortnox investeringsprocess, business case, kan liknas vid en 

vidareutveckling av den ursprungliga idén där man skapar underlag för senare 

bedömning och beslut. Här uppstår direkta skillnader jämfört med den teoretiska 

modellen som har bedömning som det efterföljande fasen till initiering. Å ena sidan 

benämner Fortnox själva den andra fasen i processen som en form av bedömning men 

samtidigt kan man hävda att det första fasen i investeringsprocessen, initiering, 

innehåller någon form av konkretisering och utveckling av idén och att fas två i Fortnox 

investeringsprocess därför skulle kunna kopplas till initiering snarare än bedömning. 

Genom att titta en extra gång på Bowers (1970, 1986) och Yards (2001) uppdelningar 

av investeringsprocessen och vad de anser vara initiering respektive bedömning samt 

vilka aktiviteter som ingår framkommer det mer och mer tydligt att skapandet av ett 

business case inom Fortnox bör kopplas till den första fasen i processen, initiering. Det 

som i huvudsak avgör är att ett business case mer är skapande av underlag snarare än 

bedömning av idén. Exempel på detta är att en skiss över investeringsidén utförs i denna 

fas, vilket kan liknas med den av Yard (2001) i den teoretiska modellens initieringsfas. 

En marknadsanalys liknande den av Bower (1970, 1986) genomförs också. Här 

identifieras möjligheter och risker på marknaden vilket också påvisas i den teoretiska 

modellens initieringsfas. Bedömningen inom Fortnox följer istället i fas tre i 

investeringsprocessen.     

    

5.2.3 Produktråd 

Figur 13: Fortnox investeringsprocess 
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Den del av Fortnox investeringsprocess som består av presentation inför produktrådet 

kan egentligen sägas täcka in såväl bedömning som beslut enligt den teoretiska 

modellen. Bedömningen kan sägas bestå av presentationen inför produktrådet, där 

produktägaren får försvara sin idé och dessutom får värdefull återkoppling och förslag 

på eventuella justeringar. Denna bedömning kan sägas fungera som en form av 

integrering av företaget mellan produkt- och marknadsnivån till företagsnivån där 

produktägaren representera produkt- och marknadsnivån och produktrådet 

företagsnivån. Här sker på så sätt en integrering liknande den av Bower (1970, 1986) i 

syfte att förbättra målkongruensen inom organisationen. Vidare identifieras också 

konkurrensfördelar genom bedömningen i enlighet med Bower (1970, 1986). När detta 

är avklarat återstår själva beslutet, som i detta fall består av två delar; dels om ett projekt 

överhuvudtaget ska genomföras och dels hur högt upp på prioriteringslistan det i så fall 

ska hamna. Den avgörande beslutsmakten ligger i detta fall hos produktrådet. Eftersom 

det i huvudsak är ledande befattningshavare som ingår i produktrådet kan detta sägas 

överensstämma med Bower (1970, 1986), Yard (2001) och Bhimani et al. (2012) som 

menar att avgörande beslut nästan alltid fattas av företagets ledning. Bierman och Smidt 

(1960, 1966) hävdar vidare att styrelse eller ledning i ett företag har svårt att titta på 

varje investering i detalj och därför ofta måste lita på underlag som har tagits fram av 

underordnade. Även detta överensstämmer med Fortnox där produktrådet i hög 

utsträckning måste lita på det underlag som har tagits fram av produktägaren. Själva 

investeringsbeslutet fattas i regel i samråd av produktrådet i Fortnox. Vissa kriterier 

beaktas särskilt vid ett investeringsbeslut ett av dessa enlighet med Bower (1970, 1986) 

är att beslutet ska uppfylla företagets övergripande mål samt följa den satta strategin. 

Andra aspekter som beaktas är mer kvalitativa där goodwill och vara först på 

marknaden kan ses i enlighet med Bower (1970, 1986) som ett sätt att bibehålla 

organisationens styrkor på marknaden. En viktig skillnad mot den av Bower (1970, 

1986) i Fortnox är att olika lönsamhetsmål ej ligger till grund för beslutsfattande. 

 

5.2.4 Vidareutveckling 

Figur 14: Fortnox investeringsprocess 
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Fas fyra i Fortnox investeringsprocess, vidareutveckling, skiljer sig markant från den 

teoretiska modellen och finns inte med i varken Bowers (1970, 1986), Yards (2001), 

Bhimani et als. (2012) eller Segelods (1991) modell. Enligt den teori som presenterats 

följs ett beslut vanligen upp av aktiviteter som implementering och kontroll, vilket alltså 

inte är fallet i Fortnox där beslutet läggs in tidigare i processen och sedan följs upp av 

fortsatt utveckling. Det går att se både för- och nackdelar med ett tillvägagångssätt av 

detta slag. Å ena sidan undviker man onödigt arbete i form av utveckling av ett projekt 

som ändå läggs ner av ledningen i samband med beslutsfattandet. Å andra sidan finns 

risken att ledningen nekar ett projekt som eventuellt hade blivit godkänt om det hade 

kommit längre i utvecklingsfasen innan beslutet togs. 

 

Ett annat sätt att se på saken och ett möjligt sätt att koppla det till den teoretiska 

modellen är att likna vidareutvecklingen vid en sorts början till implementering, där 

projektet förbereds för ett kommande genomförande. Denna fas kan ses som en 

vidareutveckling på den skiss som Yard (2001) nämner i initieringsfasen. I 

vidareutvecklingen specificeras mer exakt vilka funktioner som ska ingå och fokus 

ligger på att hitta den bästa lösningen för implementering. Genom att utgå från detta 

förhållningssätt, att vidareutveckling är en del av implementeringen, kan Fortnox 

investeringsprocess liknas vid den som framställs av den teoretiska modellen. Eftersom 

de olika faserna ofta är ganska vagt formulerade kan det dock vara svårt att avgöra 

exakt vilken övergripande fas denna vidareutveckling bör tillhöra. Värt att notera är 

dock att det enligt teorin verkar högst ovanligt att utvecklingen av ett projekt fortsätter 

när beslutet redan är taget, något som särskiljer Fortnox ifrån mängden.     

 

5.2.5 Implementering och uppföljning 

Figur 15: Fortnox investeringsprocess 

 

Den avslutande fasen i Fortnox investeringsprocess, implementering och uppföljning, är 

det som kanske särskiljer dem allra mest från teorin. Anledningen till detta är sättet de 

genomför sin implementering. Fortnox har ett agilt arbetssätt i samband med 

implementeringen av nya investeringar, vilket innebär att projektet lanseras i etapper. 
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Efter varje etapp sker en ny uppföljning och utvärdering för att bedöma om projektet 

bör gås vidare med eller ej. Enligt den teoretiska modellen kan man i Fortnox fall hävda 

att faserna bedömning, beslut, implementering och uppföljning återupprepas i ett antal 

omgångar tills man är nöjd med utfallet. Detta innebär att man löpande har möjlighet att 

avbryta eller förändra projektet, vilket kan ses som en möjlighet att undvika kostsamma 

misstag. En faktor som är starkt bidragande till denna möjlighet är att Fortnox allt som 

oftast själva utvecklar sina program och därigenom inte är beroende av utomstående 

leverantörer. Om detta hade varit fallet hade eventuellt möjligheten att avbryta eller 

förändra ett projekt gått förlorad.  

 

Den ekonomiska uppföljningen inom Fortnox skiljer sig gentemot den av Yard (2001) 

och Bhimani et al. (2012), vilket främst berör nivån där uppföljningen utförs. Inom 

Fortnox är det svårt att särskilja olika investeringars ekonomiska konsekvenser och 

större delen av uppföljningen följer därför en aggregerad form som innefattar flertalet 

olika investeringar. Detta kan ses som ett problem inom organisationen då lönsamma 

investeringar kan bli tagna för olönsamma och vice versa.  

 

5.2.6 Fortnox investeringsprocess i relation till teoretisk investeringsprocess 

 

Tabell 8: Jämförelse Fortnox investeringsprocess och teoretiska modell 

Fas i Fortnox investeringsprocess Fas i figur 1 

1: Initiering  
Uppkomst av investeringsidé 1 

2: Business case  

Vidareutveckling av ursprunglig idé, underlag för bedömning och 

beslut skapas 

1, 2 

3: Produktrådet  

Produktägare presenterar idén inför produktrådet och får 

återkoppling. Beslut om projekt tas.  

2, 3 

4: Vidareutveckling  

Fortsatt utveckling av produkt och mer specifik utformning tas fram (4) 

5: Implementering och uppföljning  

Agil implementering av investeringen samt uppföljning (2,3) 4, 5 
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5.3 Jämförelse mellan investeringsprocesserna 

I jämförelsen mellan de två företagens investeringsprocesser kommer utgångspunkten 

ligga i den teoretiska modell över investeringsprocessen som tagits fram baserat på 

studerad teori (modell 1). Fokus kommer ligga på analys av likheter och skillnader 

mellan fallföretagen.  

 

5.3.1 Initiering 

Figur 16: Teoretisk investeringsprocess 

 

Såväl Euro Accidents som Fortnox initiering består i de allra flesta fall av ett problem 

som behöver lösas även en idé om en möjlig förbättring är en faktor som nämns av båda 

företagen. Vidare tar Euro Accident upp krav och behov som möjliga källor till en 

investeringsidé och Fortnox nämner bland annat inverkan från konkurrenter. Överlag tar 

företagen i fråga upp betydligt fler källor till en investeringsidé jämfört med exempelvis 

Bower (1970, 1986) och Segelod (1991) som menar att ett problem alltid är den 

grundläggande källan till en investering. Detta skulle kunna ha sin grund i att det idag 

råder tuffare konkurrens på marknaden för tjänsteföretag och att det krävs en större 

mängd investeringar för att bibehålla sin konkurrenskraft. Resultatet av detta blir att en 

investering kan initieras på fler sätt än bara ett problem inom företaget, vilket också är 

fallet inom både Euro Accident och Fortnox. Gemensamt är att en investeringidé kan 

uppkomma från alla nivåer inom företagen, vilket skiljer sig från Bhimani et al. (2012) 

och Bower (1970, 1986).  

 

Själva kontexten som investeringarna kommer fram ur har en generellt liknande 

struktur. Båda företagens investeringar utgår från en immateriell typ av investering som 

företagen sedan delar upp i två olika delar; förbättrande och nya investeringar. Utifrån 

vårt val av nya investeringar så ges en kontextuell skillnad över investeringsprocessen. 

Nya investeringar har en större betydelse för att nå uppsatta mål då större resurser är 

inblandade i denna process. En mer formell och strukturerad investeringsprocess för 

både Fortnox och Euro Accident kan därför ses som en konsekvens av denna 

uppdelning.      
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Bakomliggande förutsättningar för kategoriseringen är anledningen till skillnader i 

densamma (Eriksson, 1985; Alpenberg och Karlsson, 2005). Samtliga forskare i tabell 3 

förklarar en kategorisering efter syfte/mål och detta kan då ses som en väsentlig typ av 

kategorisering. Vi utläser tydligt att kategorisering utefter syfte/mål, samt kategorisering 

efter objekt, det vill säga om investeringen är av immateriell, finansiell eller materiell 

karaktär, sker redan i investeringsprocessens initieringsstadie. Redan vid själva 

idéuppkomsten framkommer även vad syftet med investeringen är, oavsett om 

intentionen exempelvis är expansion, kvalitetsförbättring eller rationalisering. Utifrån 

denna kategorisering kan förslaget presenteras för ledning alternativt produktråd som 

sedan kan göra bedömning om syftet med investeringen är i linje med företagets strategi 

och målsättning. Liknelser till indelningen som Eriksson (1985) förklarar görs efter 

organisationsindelning kan sägas ytterligare tydliggöras då vem som helst i företaget 

kan komma upp med en idé. Redan där görs en bedömning av vilken produktägare eller 

avdelningschef som bör kontaktas och därigenom alltså vilken avdelning i företaget som 

investeringen kan sägas tillhöra. Precis som det beskrivs av Alpenberg och Karlsson 

(2005) samt Eriksson (1985) klargörs att en och samma investering kan kategoriseras på 

flera olika sätt. Här tydliggörs att de olika kategoriseringarna spelar roll för såväl 

tillvägagångssätt som beslut som tas i samband med en investering. Däremot kan vikten 

på olika kategoriseringar skilja sig från företag till företag.  

 

Euro Accident gör en klassificering efter formell behandling för att sedan kategorisera 

investeringen som rutiniserad eller icke-rutiniserad (Eriksson, 1985). 

Tillvägagångssättet som följer därefter skiljer sig beroende på typen av investering och 

som telecom managern beskriver finns det inte någon specifik rutin för helt nya 

investeringar, exempelvis mobilappen. Istället skapas detta tillvägagångssätt under 

processens gång. Investeringar i exempelvis försäkringssystemet anses även dem som 

nya, men sker kontinuerligt inom företaget och kategoriseras därför som rutiniserade 

eftersom en specifik rutin för tillvägagångssättet gällande dessa investeringar sedan 

tidigare finns framtagen. Här ses en skillnad mellan de studerade företagen då Fortnox 

inte lägger stor vikt vid denna typ av kategorisering, då samtliga nya investeringar 

behandlas på ett likartat sett. Anledningen till detta kan tänkas vara att Euro Accident 

gör färre helt nya investeringar än Fortnox och därför anses det i Euro Accident ta upp 

för mycket tid att konstruera specifika rutiner för dessa.  
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En likhet mellan de olika företagen är att de redan i initieringsfasen gör ett estimat över 

ekonomiska konsekvenser varpå ett konstaterande om investeringen anses som egentlig 

eller oegentlig görs, även om just dessa begrepp möjligtvis inte används (Eriksson, 

1985; Grubbström och Lundquist, 2005). Främst beräkning av vilka utgifter som skulle 

kunna tänkas följa utvecklingen av investeringen genomförs. En utvärdering av den 

möjliga marknaden och de intäkter som investeringen förväntas bidra till utförs också 

samtidigt. Även om det görs ekonomiska estimat för både Euro Accident och Fortnox är 

dessa mer formaliserade i Fortnox medan det i Euro Accident mer görs en vägning av 

för- och nackdelar som inte är av ren ekonomisk karaktär. Här tas hänsyn också till 

kvalitativa aspekter. 

 

5.3.2 Bedömning 

Figur 17: Teoretisk investeringsprocess 

 

Bedömningen av investeringar inom företagen i fråga sker på snarlikt vis, där ledningen 

till största delen är ansvarig för denna del av processen. I Euro Accident sker den 

huvudsakliga bedömningen av lednings- och projektgruppen och i Fortnox sker den av 

produktrådet, vilket till stor del består av personer från ledningsgruppen. Det finns 

också likheter i form av den bedömning som sker innan idén presenteras för ledningen 

respektive produktrådet. I Euro Accidents fall utvärderas idén av ansvarig 

avdelningschef och i Fortnox fall hamnar denna utvärdering hos ansvarig produktägare. 

Bedömningen är alltså uppdelad i två delar i båda företagen; en första utvärdering på 

avdelningsnivå och en djupare bedömning på ledningsnivå. Inom de båda företagen 

integreras avdelningsnivån med ledningsnivån som beskrivs av Bower (1970, 1986). 

Detta genom tillsättandet av en projektgrupp i Euro Accident och presentation för 

produktrådet i Fortnox.  

 

En skillnad som framkommer i jämförelsen mellan företagen är skapandet och 

användandet av underlag för bedömning och beslut, i synnerhet tidigt i processen. Inom 

Euro Accident vilar bedömningen nästan uteslutande på erfarenhet och magkänsla som 

kompletteras med mindre beräkningar medan Fortnox agerar tvärtom där beräkning av 
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bland annat intäkter, kostnader och återbetalningstid kompletteras med erfarenhet och 

känsla. Gemensamt för båda företagen är dock att de använder sig av marknadsanalyser 

för att checka av behovet och intresset på marknaden. Alpenberg och Karlsson (2005) 

menar att marknadsförutsättningar kan påverka investeringsprocessen i två olika 

aspekter, dels position i värdekedjan och dels tillväxttakt. Tillväxttakten inom företagen 

är liknande och den stora skillnaden ligger istället i att de har olika position i 

värdekedjan. Fortnox jobbar direkt mot slutkund medan Euro Accident främst går 

igenom olika mäklarkanaler. Kraven är större på företag som jobbar direkt mot kund 

enligt Alpenberg och Karlsson (2005). Värdeskapandet måste således vara större i 

Fortnox jämfört med Euro Accident och beslutsunderlaget borde därför också vara mer 

omfattande. 

 

5.3.3 Beslut 

Figur 18: Teoretisk investeringsprocess 

 

Investeringsbeslutet fattas inom båda företagen främst av ledningen och i regel i samråd 

med personer som är relevanta för projektet, exempelvis produktägare eller 

projektgrupp. I Euro Accident är det ledningsgruppen som fattar ett beslut om 

investeringen ska genomföras eller inte, medan det i Fortnox fattas av produktrådet. 

Beslutskriterierna är skilda mellan de olika organisationerna där mer magkänsla och 

tidigare erfarenhet ligger till grund för Euro Accident medan Fortnox har lite mer 

konkreta kriterier som goodwill, följa strategin och att vara först på marknaden. 

Magkänslan kan dock fortfarande ha påverkan över det slutgiltiga valet då en gemensam 

bedömning av beslutunderlaget är det främsta beslutskriteriet för Fortnox. Båda 

företagen bortser vid beslut från Bowers (1970, 1986) tes att investeringsbeslut har sin 

grund i ett lönsamhetsmål. Varken Fortnox eller Euro Accident har något uppsatt ROI-

mål. De övergripande strategierna är dock mer kvantitativa i Fortnox, där mål som ökad 

merförsäljning till existerande kunder eller ökade marknadsandelar är två exempel på 

detta. Euro Accidents strategier bästa arbetsgivare, bästa val hos förmedlare och bästa 

val för kunderna kan sägas vara kvalitativa. Själva företagskulturen beskriver Wikman 

(1994) har en stor påverkan över investeringsbeslut. Henrik Andersson beskriver en 
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företagskultur som bygger på att göra saker inom Euro Accident och istället för att 

formalisera rutiner ligger fokus på flexibilitet och snabba beslutsvägar. En mindre 

formaliserad beslutsfas kan därför ses som en konsekvens av företagskulturen. Fortnox 

har en öppen och flexibel företagskultur men eftersom man befinner sig i slutet av 

värdekedjan måste ständiga innovationer tas fram på grund av kraven från slutkund. 

Denna process är därför av mer återkommande karaktär än inom Euro Accident och 

därför skapas också mer formella beslutskriterier.  

 

Den redovisningsmässiga kategoriseringen som Eriksson (1985) beskriver görs av 

ekonomiavdelningen på respektive företag. Denna definition har därför ingen betydande 

inverkan på varken beslutet som tas eller investeringsprocessen i helhet. I linje med 

Persson och Nilssons (1993, 2009) konstaterande att investeringar inom forskning och 

utveckling ofta tas upp som kostnader men bör vid beslut ändå ses som investeringar. 

Här kan vi konstatera att den redovisningsmässiga definitionen inte avgör om det rör sig 

om en investering eller ej, vilket tidigare diskuterades i teoriavsnittets definition av 

immateriella investeringar.  

 

5.3.4 Implementering 

Figur 19: Teoretisk investeringsprocess 

 

Gemensamt för båda företagen är att det slutliga utformandet av produkten sker efter att 

beslut har tagits om investeringen bör genomföras eller inte, även om 

tillvägagångssättet för detta skiljer sig åt då Fortnox utvecklar sin produkt själva och 

Euro Accident använder sig av leverantörer. Här tas olika former av beslut rörande 

själva utformandet av produkten. Detta kan även sägas göras i Euro Accident genom 

deras val av leverantör och sedan samspelet med denna om produktens utformning. 

Både företagen eftersträvar att jobba agilt. Då Euro Accident har utomstående 

leverantörer kan detta däremot tänkas vara svårare att förhålla sig till. Tack vare att 

Fortnox sköter i stort sett all utveckling själva kan de styra sin utveckling och 

implementering på ett helt annat sätt än i Euro Accident, speciellt gällande de mer 

omfattande nya investeringarna. Därför kan en upprepning av Fortnox fyra sista faser av 
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investeringsprocessen sägas ske på ett annat sätt än vad som kan utläsas i Euro 

Accident. Här sker uppbyggnaden av systemet i etapper. Efter att en del av en produkt 

har implementerats utvärderar båda företagen marknadens mottagande. Euro Accident 

har däremot inte samma möjlighet till större förändringar i den efterföljande processen 

på grund av användandet av utomstående leverantörer. För de förbättrande 

investeringarna finns dock en iterativ process som liknar den inom Fortnox och här kan 

man tänka sig att Euro Accident har bättre möjligheter att justera projekten efter hand 

eftersom dessa utvecklas internt. De fyra sista faserna i Fortnox investeringsprocess kan 

sägas återupprepas tills beslut tas om att produkten som finns tillgänglig på marknaden 

är komplett. Genom detta tillvägagångssätt bör Fortnox kunna undvika kostsamma 

misstag relaterade till lansering av olönsamma produkter eftersom dessa projekt kan 

avbrytas vid tecken på dåligt mottagande på marknaden.  

 

5.3.5 Uppföljning 

Figur 20: Teoretisk investeringsprocess 

 

En mindre utvecklad uppföljning existerar i båda företagen och man saknar en egentlig 

uppföljningsprocess. Det är svårt att veta exakt vilken effekt en viss investering ger. Då 

strategierna beskrivs som den överordnade aspekten inom organisationen av Persson 

och Nilsson (1993, 2009) så borde en uppföljning av strategier vara överordnad andra 

typer av uppföljning. Uppföljningsprocessen kan sägas ha sin grund i att följa upp 

strategier. Strategierna och målen inom Fortnox är mer formulerade på aggregerad nivå. 

En uppföljning mot individuella investeringar kan därför sägas svår att utföra då 

måluppfyllelsen är starkt förknippad med en aggregerad nivå och det är svårt att till 

exempel avgöra merförsäljningen till existerande kunder utifrån en investering i ett visst 

system. För Euro Accident är strategierna att vara bästa arbetsgivare, bästa val hos 

förmedlare och bästa val för kunderna, vilket övervägande är kvalitativa strategier. 

Uppföljning av dessa i ekonomiska termer är därför svår då en sådan uppföljning ej 

stöds inom organisationen. Inom Euro Accident sker nya större investeringar inte 

regelbundet och utfallet av en viss investering kan därför ofta avläsas indirekt inom 

organisationen. För Fortnox, som gör många upprepade större investeringar, är 
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kassaflödet svårt att spåra och en uppföljning på mer aggregerad nivå är därför mer 

tillförlitlig. Detta kan också ses som en konsekvens av Fortnox plats i värdekedjan och 

kraven av slutkund på nya innovationer.  

 

5.3.6 Generell investeringsprocess för fallföretagen 

Utifrån ovanstående jämförelse mellan fallföretagen har följande generella 

investeringsprocess identifierats: 

Figur 21: Generell investeringsprocess 

 

De tre inledande faserna i processen, initiering, bedömning och beslut, innebär att en idé 

uppkommer och bedöms samt att beslut tas om huruvida investeringen bör gås vidare 

med eller ej. Själva idéuppkomsten kan komma från vem som helst inom 

organisationen, en mindre bedömning görs av mellanchefer och beslut om investeringen 

ska genomföras eller ej tas i regel av ledningen. Utvecklingen kan ses som en 

konkretisering av det tidigare fattade beslutet där investeringsförslagen vidareutvecklas. 

Detta görs på principiellt olika sätt beroende på om företagen producerar tjänsten själva 

eller köper av externa leverantörer. Vid användande av externa leverantörer fattas här 

ett slutgiltigt investeringsbeslut för val av leverantör och för företag med egen 

utveckling eftersträvas istället att hitta den bästa interna lösningen för investeringen. De 

avslutande faserna, implementering och uppföljning, innebär att investeringen 

genomförs och följs upp. Implementeringen kan i vissa fall skilja sig åt beroende på om 

man utvecklar investeringen internt eller använder sig av utomstående leverantörer, där 

intern utveckling öppnar upp större möjligheter för ett agilt och flexibelt arbetssätt. 

Genom ett agilt arbetssätt kan projektet utvärderas löpande under implementeringsfasen 

och ändras eller justeras vid behov.  

 

5.4 Konstruerande av beslutsunderlag 

En förutsättning för beslutsfattande är att det upprättas tillräckligt med underlag 

(Oresten och Löfvenberg, 1998). Ett beslutsunderlag ska enligt Andersson (2013) bestå 

av följande delar: 
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• Beskrivning av en beslutssituation 

• En sammanställning av förutsättningarna 

• Beskrivning av möjliga beslutsalternativ 

• Sammanfattning av kalkylresultat 

• Känslighetsanalys 

• Övriga aspekter som ej uppmärksammas i kalkylen 

• Förslag till beslut 

 

Många av punkterna i Anderssons (2013) lista uppfylls av såväl Euro Accident som 

Fortnox, även om det i vissa fall sker i aggregerad form och uttrycks på annorlunda vis. 

Detta beror på att Andersson beskriver beslutsunderlag i sin slutgiltiga form medan vi 

mer beskriver själva konstruerandet av beslutsunderlag. De punkter som företagen till 

viss del kan sägas sakna i sitt beslutsunderlag är i huvudsak sammanfattning av 

kalkylresultat och känslighetsanalys, som ofta utförs endast i mindre skala eller saknas 

helt.  

 

5.4.1 Kalkyler 

Yard (2001) framhäver betydelsen av olika kalkyler för skapandet av beslutsunderlag 

vilket han anser är en central del. Kalkyler i formell mening kan enbart sägas ske i 

Fortnox där payback-kalkyler utförs för de större investeringarna. Här sker en 

bedömning på liknande sätt som Bierman och Smidt (1960, 1966) beskriver, där en 

bedömning för tiden att få tillbaka utlägget beräknas. För Euro Accident kan payback-

kalkyler också skapas men detta beror ofta på beslutssituationen som företaget står 

inför. Här är upprättandet av payback-kalkyler mer situationsanpassat och inte av 

generell karaktär. Storleken på Euro Accident och Fortnox kan ses som en anledning till 

att kalkylering främst förekommer i enklare form. Bower (1970, 1986) beskriver att 

större, avgörande, beslut i företag ofta tas av ledningen. Bierman och Smidt (1960, 

1966) förklarar vidare att dessa ofta måste lita på det underlag som tagits fram av 

underordnade då de inte har möjlighet att detaljerat sätta sig in i varje 

investeringsbeslut. Både Bower (1970, 1986) och Bierman och Smidt (1960, 1966) har 

undersökt investeringsprocessen i större företag. Då både Euro Accident och Fortnox 

anses vara av mellanstor karaktär är det troligt att ledningen på ett enklare sätt kan sätta 

sig in i varje enskilt investeringsbeslut och att behovet av detaljerade kalkyler som 

underlag därför inte är lika stort. Det räcker därför i regel med enklare beräkningar av 

kassaflöden. En annan faktor som Yard (2001) nämner är att vid större investeringar 
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med avgörande betydelse för företag har kalkyler en underordnad roll. De nya 

investeringarna för både Euro Accident och Fortnox kan sägas vara av stor betydelse för 

företagen och därför kan kalkyler ta en underordnad roll till fördel för mer strategiska 

analyser.  

 

Enligt den undersökning som Yard (1987, i Yard 2001) genomförde angående företags 

kalkylmetoder är företag med hög lönsamhet överrepresenterade i sitt användande av 

payback-kalkyler. Detta har sin grund i att lönsamma företag prioriterar flexibilitet och 

handlingsfrihet för att följa upp affärsmöjligheter. Både Fortnox och Euro Accident kan 

beskrivas som lönsamma företag under stark tillväxt. Flexibilitet är prioriterat i båda 

organisationerna för att kunna hitta affärsmöjligheter för vidare tillväxt. Såväl Fortnox 

som Euro Accident måste därför vara anpassningsbara emot sin marknad och därför kan 

kalkylräntebaserade modeller beskrivas som för snäva för företagen då dessa enbart ser 

till det enskilda projektets lönsamhet. Fortnox använder sig av payback-kalkyler medan 

Euro Accident i egentlig mening inte utför någon kalkylmetod. Om vi skulle använda 

oss av Yards (1987, i Yard 2001) slutsatser från undersökningen kan detta ses som att 

Euro Accident i ännu större utsträckning än Fortnox prioriterar handlingsfrihet och 

flexibilitet. Denna handlingsfrihet kan troligtvis vara en konsekvens av att Euro 

Accident har en ägare som ofta går in och stöttar ekonomiskt och finansiering är därav 

inget större problem för organisationen. En mer strikt struktur som kalkyler för med sig 

är således ej lika nödvändig. Euro Accident använder sig i undantagsfall av payback-

kalkyler, men dessa kalkyler upprättas i så fall utefter eget initiativ. Båda företagen kan 

utefter denna analys betraktas som flexibla och därför är ej formella kalkyler prioriterat 

i någon större utsträckning inom något av företagen. Istället måste hänsyn till 

marknaden tas genom marknadsanalys och efterföljning av den satta inriktningen för 

företaget genom strategisk analys. 

 

5.4.2 Osäkerhetsbedömning och känslighetsanalys 

En riskanalys måste föranleda ett investeringsbeslut enligt Bergknut et al. (1993). Både 

Euro Accident och Fortnox utför olika former av marknadsanalyser och 

marknadsundersökningar som enligt Bierman och Smidt (1960, 1966) kan ses som ett 

sätt att reducera risken genom insamlandet av information från marknaden. För 

företagen kan information om investeringen fungera som ett sätt att få acceptans av 

allmänheten för investeringen och på så vis reducera risken. Företagen väljer i regel att 

använda sig av ett säkert alternativ framför ett billigare men osäkert sådant. Detta 
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beskriver systemansvarige i Euro Accident som att de ofta väljer att använda sig av en 

sedan tidigare känd och pålitlig leverantör snarare än en okänd men billigare.  

 

En del av en osäkerhetsbedömning kan hänvisas till känslighetsanalyser. 

Känslighetsanalyser beskrivs enligt Löfsten (2002) som ett verktyg för att bedöma 

osäkerhet av utfall av kalkyler. Högberg och Ljung (2007) beskriver här syftet som är 

att hitta det kritiska värdet för variabler där slutsatsen ändras för kalkylen. Inom både 

Euro Accident och Fortnox utförs inga känslighetsanalyser generellt för investeringar. 

Det kan dock förekomma enstaka fall där ansvarig produktägare eller avdelningschef 

utför vissa skattningar av variabler. Variabler som intäkter, kostnader och 

investeringens livslängd är vanligtvis i fokus för dessa skattningar. Denna form av 

känslighetsanalys fattas på eget initiativ av ansvarig avdelningschef eller produktägare 

och kan därför ej beskrivas som en del i beslutsunderlaget för något av företagen. Det 

kan förefalla bristfälligt att ej ha en känslighetsanalys i samband med investeringar då 

beslutsunderlaget blir mer riskfyllt. Marknader är föränderliga, förutsättningar förändras 

snabbt och teknik riskerar att bli föråldrad. Att ej ta hänsyn till ändrade förhållanden för 

nyckelvariabler kan därför ge upphov till ett felaktigt belutsunderlag och som 

konsekvens ett felaktigt beslutsfattande. 

 

5.4.3 Strategisk analys 

Enligt Persson och Nilsson (1993, 2009) så är strategin den viktigaste aspekten att ta 

hänsyn till vid konstruerandet av beslutsunderlag då den anses överordnad andra 

aspekter. Yard (2001) menar liknande på att en strategisk analys är viktig för 

beslutsunderlag, speciellt i samband med stora investeringar som har väsentlig betydelse 

för organisationen. Både Euro Accident och Fortnox kan sägas använda sig av en 

strategisk analys i samband med sina nya större investeringar. Liknande 

bedömningsfasen i Bower (1970, 1986) försöker företagen förena strategierna mellan 

företagsnivån och marknadsnivån. Denna uppgift faller inom Euro Accident på projekt- 

och ledningsgruppen medan det inom Fortnox är produktrådet tillsammans med 

produktägaren som utför denna integrering. Förslag som inte följer de satta strategierna 

gallras inom Euro Accident bort genom den så kallade avskalningen, medan de inom 

Fortnox försvinner helt alternativt prioriteras lägre på produktägarens lista. 

Beslutsunderlaget konstrueras i företagen utefter de övergripande strategierna och 

måluppfyllelsen till de olika investeringsförslagen. En strategisk analys är viktig för att 
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undvika suboptimering där en investering är bra för en avdelning men påverkar 

företaget till det sämre från ett helhetsperspektiv.  

 

Enligt Wikman (1994) beskrivs det som viktigt att investeringarna passar ihop med 

strategierna utifrån nuvarande produkter, marknad och den geografiska positionen. Här 

kan det sägas vitalt för såväl Fortnox som Euro Accident att investeringen inte påverkar 

dessa faktorer i en sådan grad att det sker en suboptimering. För företagen är det därför 

betydelsefullt att bedöma om den nya investeringen kan ha en negativ påverkan på deras 

marknadsposition och försäljning. Till följd av detta måste ett beslutsunderlag i större 

utsträckning behandla indirekta effekter av investeringar samt osäkerhetsbedömningar 

knutna till dessa. Bierman och Smidt (1960, 1966) beskriver här att hänsyn måste tas till 

tidigare investeringar som utförts. Ett internt fokus som en strategisk analys innebär kan 

därför beskrivas som viktigt för en långsiktigt hållbar lönsamhet. Genom att integrera de 

olika nivåerna inom företagen är strategierna förenliga med varandra inom såväl Euro 

Accident som Fortnox, men beslutsunderlaget måste också spegla detta. Detta skulle 

exempelvis kunna ske genom att analysera den övergripande försäljningen och påverkan 

av den nya investeringen och inte enbart bedöma den prognostiserade försäljningen av 

den nya produkten. Risken för ett felaktigt beslutsfattande skulle kunna reduceras 

genom ett sådant tillvägagångssätt.  

 

5.4.4 Övrigt beslutsunderlag 

En beslutssituation omfattar enligt Andersson (2013) vad beslutet gäller, omfattar, vilka 

delar av företaget som berörs och om beslutet är långsiktigt eller kortsiktigt. 

Beslutssituationen är tydligt förankrad i båda företagen där beslut, tidsperspektiv och 

omfattning av investeringen konkretiseras tydligt i beslutsunderlaget. Detta gäller bland 

annat aspekter som när investeringen introduceras på marknaden, vilka avdelningar som 

är involverade, övriga investeringsalternativ som finns tillgängliga samt vilka som ska 

utföra implementeringen.  Förutsättningar i samband med investeringar utgår från 

företagens olika kategoriseringar av investeringar. Den kontext som en investering 

kommer upp ifrån ligger till grund för en kategorisering. Det som kan sägas här att att 

systematiken är densamma för samma kategorier gällande Fortnox medan den i större 

grad är situationsspecifik för Euro Accident. I Fortnox beslutsunderlag förekommer en 

liknande systematik för samtliga nya investeringar medan proceduren i Euro Accident 

ofta skiljer sig från varandra även inom samma kategorisering. Beslutsunderlaget kan 

därför beskrivas som mer enhetlig inom Fortnox. En annan skillnad som finns i 
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beslutsunderlaget mellan företagen är att det finns ett belutsförslag konkretiserat i 

Fortnox beslutsunderlag, där produktägarens formulerade prioriteringslista fungerar 

som en rekommendation för beslutsfattande. För Euro Accident ges inget beslutsförslag 

på liknande sätt utan istället ses de tre förslagen som likvärdiga investeringsalternativ 

fram till presentation och beslutsfattande.   

 

5.5 Beslutsunderlagets användande för investeringsbeslut 

Bergknut et al. (1993) benämner ett investeringsbeslut som ett utnyttjande av resurser i 

syfte att förverkliga företagets framtida målsättningar. Löfsten (2002) delar in ett 

investeringsbeslut i en dimension som kan liknas med en beslutsprocess. Fortnox och 

Euro Accidents beslutsprocess följer samma mönster som Bergknut et als. (1993) 

beslutsprocess. En problembeskrivning startar beslutsprocessen, för att sedan efterföljas 

av en alternativgenerering, kartläggning av alternativens konsekvenser och till slut en 

värdering och/eller rangordning av de olika alternativen. Det som skiljer 

beslutsprocessen företagen emellan är att underlaget i alternativgenereringen skapas på 

olika sätt. Fortnox utgår från skapandet av egen produktutveckling medan Euro 

Accident utgår från ett offerttagande. Den efterföljande kartläggningen av 

konsekvenserna blir därför skiljaktig. För Euro Accident baseras mycket av 

kartläggningen på offerten med komplettering av strategisk analys,  kassaflöden, 

marknadsanalyser och marknadsundersökningar. Fortnox  kartläggning utgår istället 

från den egna produktutvecklingen med komplettering av kassaflöden, payback-

kalkyler, strategiska analyser och marknadsanalyser då beslutsprocessen i högre grad 

behandlas internt inom organisationen. Den efterföljande värderingen och 

rangordningen sker också principiellt olika inom företagen, men utmynnar ändå i ett 

liknande resultat där investeringsalternativ godkänns för implementering. För Fortnox 

skiljer sig beslutsprocessen härifrån Euro Accident genom att en värdering ligger till 

grund för en rangordning av de olika investeringsalternativen som godkänns för 

implementering. Euro Accidents värdering leder istället fram till att ett specifikt 

alternativ väljs och implementeras inom organisationen. På grund av att offertagandet är 

en sådan central del i konsekvensbedömningen inom Euro Accident blir 

beslutsprocessen mer situationsspecifik. Detta då offerterna kan ha ett underlag som 

skiljer sig mer än ett underlag som konstruerats på egen hand vilket är fallet inom 

Fortnox. Investeringsbeslutet kan därför fattas på skilda sätt, antingen i samråd mellan 

ledning och projektgrupp som i Euro Accident eller av projektråd som i Fortnox. En 
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liknande kategorisering av investeringar inom Euro Accident behöver inte ligga till 

grund för en liknande beslutsprocess.  

 

Beslutsfattandet inom Euro Accident kan sägas liknas med Cohen, March och Olsens 

(1972) beslutsmodell garbage can-modellen. Här kan beslutsprocessen liknas med ett 

kontinuerligt flöde av beslutstillfällen, som symboliseras av soptunnor. I dessa 

soptunnor insätts sedan problem, lösningar och energi slumpmässigt av deltagarna. Euro 

Accidents beslutsprocess är situationsspecifik och här insätts problem, lösningar och 

energi på ett relativt slumpmässigt sätt med vissa mindre restriktioner. Aspekterna 

kombineras på många olika sätt, dock med vissa gemensamma drag som strategiska 

analyser, offerttagande, kassaflöden och osäkerhetsbedömningar. Dessa gemensamma 

drag kan ses som en rad olika restriktioner som måste insättas i soptunnan på ett 

systematiskt sätt. Antalet olika kombinationer som kan skapas är därför inte oändligt. 

Systemansvarig Torbjörn Bolin beskriver investeringsprocessen för Euro Accident som 

kontinuerligt evolverande där uppföljning ständigt sker i syfte att förbättra processen. 

Detta kan ses på ett sätt där Euro Accident testar sig fram mellan olika kombinationer 

av underlag i beslutsprocessen och där lyckade utfall ligger till grund för ytterligare 

restriktioner. Så småningom, när fler och fler restriktioner skapas inom organisationen, 

skapas också en mer formaliserad investeringsprocess. Även Fortnox har vissa likheter 

till denna beslutsprocess där man kontinuerligt eftersträvar att förbättra 

investeringsprocessen. Dock förefaller deras beslutsprocess som mer systematisk och 

mindre slumpmässig. Euro Accidents beslutsprocess kan därför tänkas gå mer ifrån en 

beslutsprocess byggd på magkänsla och erfarenhet till att mer bygga på ett rationellt 

förhållningssätt. I nuläget är dock förhållningssättet mer influerat av magkänsla och 

erfarenhet i enlighet med Cohen et als. (1972) tes om att det finns andra aspekter än 

rationalitet som väger in i ett investeringsbeslut. Beslutsprocessen inom Euro Accident 

kan därför i mångt och mycket liknas vid den mer situationsspecifika beslutsprocessen i 

garbage can-modellen. 

 

Fortnox beslutsprocess kan beskrivas som mer formaliserad än Euro Accidents, där mer 

fasta rutiner finns för skapandet av beslutsunderlag och beslutsprocessen kan sägas följa 

ett mer rationellt förhållningssätt. Av dessa anledningar skulle Fortnox beslutsprocess 

kunna liknas vid administrative man-modellen presenterad av Simon (1945, 1997). Här 

kan rationalitet anses vara en variabel där olika underlag har en varierad mängd av 
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rationalitet. Till skillnad från den rationella beslutsmodellen finns inte fullständig 

information i underlaget, utan det är olika former av förenklade teoretiska modeller som 

används som underlag inom Fortnox. Payback-kalkyler och kassaflödesanalyser kan 

inte sägas ge en fullständig bild av verkligheten inom en organisation. Här finns också 

avsaknad av känslighetsanalyser och beaktandet av indirekta konsekvenser i den 

strategiska analysen. En beslutssituation i Fortnox kan därför associeras med osäkerhet 

på liknande sätt som Euro Accident då underlaget inte är fullständigt. Beslutsfattandet 

kan därför inte fattas på helt rationella grunder inom Fortnox och på liknande sätt som 

Euro Accident vägs därför egna tolkningar in i beslutet. Magkänsla och egna 

erfarenheter kan därför också spela in om än i mindre omfattning jämfört med Euro 

Accident. Beslutsprocessen kan mer beskrivas liknande den av Simon (1945, 1997) där 

målet är att hitta ett tillräckligt bra investeringsalternativ. Det ses mer som ett sökande 

att hitta ett investeringsalternativ som uppfyller alla uppsatta kriterier inom Fortnox 

istället för att hitta det alternativ som ger upphov till nyttomaximering. Även ett 

liknande förhållande skulle kunna beskrivas i Euro Accident där de uppställda 

kriterierna ger upphov till ett tillfredsställande investeringsalternativ. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att underlaget i Euro Accident är mer 

situationsspecifikt än Fortnox. Underlaget används för att testa olika kombinationer på 

ett slumpmässigt sätt för att sen utvärdera måluppfyllelse mot det önskade utfallet. 

Lyckade underlag skapar restriktioner. Euro Accidents beslutunderlag skapas genom 

isättandet av en slumpmässig blandning av underlag i ett beslutstillfälle med olika 

former av restriktioner. Ett beslutsfattande fattas utefter egna preferenser av 

beslutsfattare på beslutsunderlaget. Beslutsprocessen i Euro Accident kan därför främst 

liknas med garbage can-modellen, även om beslutsprocessen har många likheter med 

administrative man-modellen. För Fortnox är underlaget mer systematiskt vilket ger 

upphov till en mer formaliserad beslutsprocess. Underlaget bygger på olika förenklingar 

av verkligheten och kan därför inte karakteriseras som fullständigt rationellt. Osäkerhet 

är därför en aspekt som är inblandad i beslutsfattandet för Fortnox. 

Investeringsalternativ väljs utefter den standard som finns inom organisationen och ett 

investeringsalternativ som är tillräcklig bra väljs sedan ut där en beslutsbefattares egna 

prefersenser beaktas i beslutet. Fortnox beslutsprocess kan därför i många aspekter 

liknas med administrative man som är en mer rationell beslutsmodell än garbage can-

modellen. 
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6 Slutsats 
Genom att besvara de formulerade frågeställningarna och därigenom uppfylla syftet 

kommer detta avsnitt att presentera uppsatsens slutsatser. Avsnittet följer en liknande 

struktur som analysen, vilket innebär att det inleds med investeringsprocessens 

uppbyggnad och sedan följs av konstruerandet och användandet av beslutsunderlag i 

samband med beslutsfattande.  

 

6.1 Investeringsprocessen för immateriella investeringar inom 
tjänsteföretag 

Efter att ha studerat såväl Fortnox som Euro Accidents investeringsprocess för 

immateriella investeringar kan nu följande frågeställning besvaras: 

 

• Hur ser investeringsprocessen ut för tjänsteföretagen avseende immateriella 

investeringar? 

 

Först och främst är det värt att notera att det inom tjänsteföretag existerar olika typer av 

immateriella investeringar och att processen för dessa kan skilja sig åt. Inom de 

studerade företagen är det i huvudsak förbättrande och nya investeringar som har 

behandlats. För att på bästa sätt fånga investeringsprocessen i sin helhet är följande 

slutsatser baserade på nya investeringar, vilka ofta följer en mer formell och rutiniserad 

process.   

 

Nedan följer först och främst den teoretiska investeringsprocess som har skapats utifrån 

den teori som har studerats. Denna modell har sedan i jämförande syfte satts i relation 

till den generella investeringsprocess som har framkommit efter analys av fallföretagen. 

 

 

Figur 22: Teoretisk investeringsprocess 
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Figur 23 (samma som 21): Generell investeringsprocess 

 

Den generella investeringsprocessen för tjänsteföretag avseende immateriella 

investeringar är i stora drag lik den teoretiska investeringsprocessen. Den generella 

investeringsprocessen avseende immateriella investeringar i tjänsteföretag kan dock mer 

ses som en guide eller ett riktmärke snarare än en förutbestämd process som följer en 

direkt systematik. Såväl initiering, bedömning och beslut som implementering och 

uppföljning sker på liknande sätt i de två modellerna. Bedömningen kan dock sägas 

vara mindre omfattande för tjänsteföretag och istället för djupa kalkyler läggs fokus mer 

på strategiska analyser kopplat till övergripande mål och strategier. Beslutet blir som 

konsekvens därmed mer influerat av egna preferenser hos beslutsfattaren, däribland 

magkänsla och erfarenhet. En annan skillnad, vilken får anses vara den största, ligger i 

att investeringsprocessen för tjänsteföretag innefattar ytterligare en fas. Denna fas, som 

kan benämnas som utveckling, kan sägas vara gällande utifrån den valda kontexten 

tjänsteföretag och immateriella investeringar. Anledningen till detta är att den slutgiltiga 

produktspecifikationen görs efter bedömning och beslut om investeringen ska 

genomföras. Gällande materiella investeringar i tillverkande företag sker vanligtvis 

denna specifikation tidigare i processen för att användas vid bedömning och beslut.  

 

Utvecklingsfasen uttrycker sig på två olika sätt beroende på om investeringen utvecklas 

internt av företaget eller om den hämtas från extern leverantör. När extern leverantör 

används kan det slutgiltiga investeringsbeslutet sägas ske i denna fas, medan beslutet i 

fallet med intern utveckling sker i föregående fas i processen. Trots detta kan det ändå 

sägas ske en form av vidareutveckling av investeringsförslagen i utvecklingsfasen, 

vilket mer generellt kan beskrivas som att man utvecklar och förbereder investeringen 

inför kommande implementering. Denna fas existerar ej i den teoretiska modellen, 

vilket kan ses som en spegling av att tillverkande företags materiella investeringar 

saknar denna fas och de aktiviteter som är kopplade till den. Vidare kan detta ses som 

en konsekvens av att det inom tillverkande företag ej behöver finnas någon direkt 

situationsspecifik fas för hur investeringen ska utföras eftersom detta mer sker på ett 

rutiniserat sätt.  

 

En framstående skillnad mot tillverkande företag är det faktum att tjänsteföretagen 

jobbar mer agilt med sina investeringar och på så sätt bygger upp implementeringen i 
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etapper, vilket kan sägas skapa ett behov av att mer konkret gå igenom ett angreppssätt 

inför implementeringen. Genom ett agilt angreppssätt kan tjänsteföretagen anpassa sitt 

projekt efter det existerande behovet och facilitera implementeringen. Detta 

angreppssätt öppnar också upp möjligheten att löpande utvärdera projektet och vid 

behov justera eller ändra tillvägagångssättet. En förutsättning som skapar denna 

möjlighet är att företaget utvecklar sina investeringar internt, vilket innebär att de som 

använder sig av externa leverantörer inte uppnår samma flexibilitet i sina processer. 

Jämfört med tillverkande företag och deras materiella investeringar är det också svårare 

att spåra kassaflöden på grund av att denna uppföljning utförs mer i aggregerad form. 

Att specifikt följa upp kassaflöden för en utförd investering är därför associerat med en 

större osäkerhet, där indirekta effekter och enskilda kassaflöden är svåra att urskilja från 

mängden. 

 

6.1.1 Kontext tjänsteföretag och immateriella investeringar 

I denna studie har vi valt att utgå ifrån kontexten tjänsteföretag och immateriella 

investeringar och behandlat hur dessa faktorer påverkar investeringsprocessen i 

jämförelse mot den existerande litteraturen på området. Utifrån detta perspektiv har vi 

kunnat se att dessa faktorer har gett upphov till skillnader i investeringsprocessen. Vi 

har dock inte inom denna studies omfattning kunnat urskilja om det är faktorn “typ av 

företag”, “typ av investering” eller en kombination av dem båda som skapar dessa 

skillnader. Av denna anledning har vi i denna studie valt att se skillnaderna i 

investeringsprocessen som en konsekvens av båda faktorerna.  

 

6.2 Konstruering och användning av beslutsunderlag 

I samband med studerandet av de båda företagens respektive investeringsprocess för 

immateriella investeringar har det framkommit relevant information om hur 

beslutsunderlag konstrueras och används. Utifrån denna information kan följande 

frågeställning nu besvaras: 

 

• Hur konstrueras beslutsunderlag för immateriella investeringar och hur används 

detta vid beslutsfattande? 

 

Beslutsunderlaget för immateriella investeringar inom tjänsteföretag skapas i regel av 

mellanchefer, ofta med stöd av försäljnings- och marknadsavdelning. Beslutsunderlaget 

består i huvudsak av beräkning av uppskattad tidsåtgång samt projektets storlek, men 
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kompletteras även med mindre beräkningar av intäkter, kostnader och återbetalningstid. 

Enklare kalkyler används i stället för mer utförliga för att gynna flexibilitet och 

anpassningsbarhet mot marknaden. Även marknadsanalyser genomförs i syfte att 

scanna av behovet bland kunderna. Djupare och mer avancerade kalkylmodeller ges ofta 

en underordnad roll gentemot mer strategiska analyser, vilket skiljer sig mot teorin och i 

förlängningen tillverkande företag där olika former av kalkyler ges större utrymme i 

samband med investeringar. Beslutsunderlaget för tjänsteföretag kan därför beskrivas 

innehålla en större inneboende osäkerhet då känslighetsanalyser och andra 

osäkerhetsbedömningar ej utförs i samma utsträckning som i tillverkande företag. Ett 

mindre formaliserat och mer situationsanpassat konstruerande av beslutsunderlag kan 

också sägas vara fallet inom tjänsteföretagen. Här tas hänsyn snarare till de specifika 

förutsättningar som föreligger investeringsprocessen.   

 

Själva investeringsbeslutet tas allt som oftast av ledningen i företaget, ibland i samråd 

med projektgrupp eller andra personer som är relevanta för det aktuella projektet. 

Förutom mindre utvecklade kalkyler, erfarenhet och magkänsla är kopplingen till 

företagets övergripande strategi ett av de viktigaste kriterierna, vilket ofta väger tyngre 

än övriga faktorer. Detta innebär att en investering ska stödja övergripande strategi och 

målsättningar och på något sätt skapa värde för företaget. Investeringsförslag som 

stödjer företagets strategi tenderar att nästan uteslutande bli godkända av ledningen. 

Jämfört med teorin och därigenom tillverkande företag utgår alltså tjänsteföretag mer 

från mindre rationella aspekter som magkänsla och erfarenhet i sitt beslutsfattande. 

Detta kan ses som en direkt konsekvens av ett mindre utvecklat beslutsunderlag. Ett 

investeringsbeslut inom tjänsteföretagen kan därför mer beskrivas som ett val av det 

investeringsförslag som uppfyller de existerande målen inom organisationen snarare än 

det investeringsförslag som ger upphov till nyttomaximering.    

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har vi utifrån våra två frågeställningar beskrivit vad som särskiljer 

tjänsteföretag och immateriella investeringar mot teorin på området. Ett förslag till 

fortsatt forskning skulle kunna vara att bygga vidare på denna forskning och inkludera 

fler fallföretag för att se påverkan av investeringsprocessen utifrån kontexten 

egenutvecklade immateriella investeringar. En annan vinkling som skulle vara intressant 

att utforska vore att utföra en komparativ studie över immateriella investeringar i både 
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tillverkande företag och tjänsteföretag. Genom en sådan studie skulle man eftersträva att 

identifiera vilken av faktorerna “typ av företag” och “typ av investering”, alternativt en 

kombination av dem båda, som ligger bakom skillnaderna i investeringsprocessen samt 

konstruerandet och användandet av beslutunderlag för investeringsbeslut. Vidare skulle 

skapandet av en investeringsguide för immateriella investeringar vara ett intressant 

forskningsförslag, vilket skulle kunna utföras i form av en beskrivning av viktiga 

faktorer som påverkar investeringsprocessen. Fokus i en sådan studie skulle kunna ligga 

på uppföljning av investeringar i syfte att underlätta för företag att följa upp såväl 

kvantitativa som kvalitativa utfall. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide Fortnox 2017-04-04 

Ekonomichef Karin Korpe 

Utvecklingschef Jesper Svensson 

Produktägare (lön) Malin Sköld 

 

• Finns möjlighet att undersöka investeringsprocessen som är kopplad till 

marknadsföring?  

 

• Vilka olika typer av investeringar utför ni? 

 

• Ni har en stor andel immateriella tillgångar i balansräkningen, är det inom detta 

område som de flesta investeringarna utförs? Om det inte finns möjlighet att 

undersöka marknadsföringsinvesteringar, är detta något vi skulle kunna 

undersöka?  

 

• Vilken syn strävar ni efter att samhället ska ha på Fortnox? 

 

• Hur ser investeringsprocessen ut (för den valda investeringen)? 

• Hur initieras en investering? (Vem/vilka?) 

• Hur fattas ett investeringsbeslut? (Vem/vilka?) 

• Används några kalkyler? Kalkylränta? (Om kalkylränta används, hur sätts den?) 

• Hur utvärderas investeringen? Vilka olika utvärderingsmetoder används för 

investeringar? Endast ekonomiska? 

• Sker uppföljning över investeringsprocessen efter investeringen eller görs den 

kontinuerligt? 

• Hur samlas information in angående de olika investeringsalternativen? 

• Är det någon skillnad mellan investeringsprocessen för den valda investeringen 

och era övriga investeringar, exempelvis materiella och immateriella 

investeringar? Strategiska eller taktiska? 

• Vilka faktorer ligger till grund för ett investeringsbeslut? 

• Hur finansieras investeringar? 

• Vilka olika avdelningar och befattningar är inblandande i investeringsbeslutet? 



  
 

II 

• Någon påverkan av interna eller externa aktörer i samband med 

investeringsprocessen? (aktieägare, styrelse, facket, långivare, kunder etc.) 

• Osäkerhetsaspekter? 

• Något tillägg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga B Intervjuguide Euro Accident 2017-04-13 

Systemansvarig Torbjörn Bolin  

 

• Immateriella tillgångar är en stor post i er balansräkning; vad består dessa av och 

vilka immateriella investeringar utförs? Några möjliga att studera?  

 

• Vilka olika typer av investeringar utför ni? 

• Vad är målet med er(a) investeringar? (Vinst? Samhällsnytta?) 

 

• Hur ser investeringsprocessen ut (för den valda investeringen)? 

• Hur initieras en investering? (Vem/vilka?) 

• Hur fattas ett investeringsbeslut? (Vem/vilka?) 

• Används några kalkyler? Kalkylränta? (Om kalkylränta används, hur sätts den?) 

• Hur utvärderas investeringen? Vilka olika utvärderingsmetoder används för 

investeringar? Endast ekonomiska? 

• Sker uppföljning över investeringsprocessen efter investeringen eller görs den 

kontinuerligt? 

• Hur samlas information in angående de olika investeringsalternativen? 

• Är det någon skillnad mellan investeringsprocessen för den valda investeringen 

och era övriga investeringar, exempelvis materiella och immateriella 

investeringar? Strategiska eller taktiska? 

• Vilka faktorer ligger till grund för ett investeringsbeslut? 

• Hur finansieras investeringar? 

• Vilka olika avdelningar och befattningar var inblandande i investeringsbeslutet? 

• Hur kopplades investeringen till er affärsstrategi? 

• Hur lång tid tog investeringsprocessen? 

• Någon påverkan av interna eller externa aktörer i samband med 

investeringsprocessen? (aktieägare, styrelse, facket, långivare, kunder etc.) 

• Osäkerhetsaspekter? 

• Något viktigt ni vill tillägga? 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga C Intervjuguide Fortnox 2017-05-02 

Produktägare (plattformen) Victor Grevik 

 

• Hur ser investeringsprocessen ut för immateriella investeringar inom Fortnox? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga D Intervjuguide Euro Accident 2017-05-05 

Systemansvarig Torbjörn Bolin 

 

• Vilka investeringar tas upp som tillgångar och vilka tas upp som kostnader? 

 

• Hur väljer ni ut vilka leverantörer som ska kontaktas i samband med 

anbudsförfarandet? 

 

• Det slutliga valet av leverantör görs utifrån kopplingen till de tre övergripande 

målen som togs upp på den första intervjun, vilka är dessa? 

 

• Hur vill Euro Accident bli sedda ur ett samhälleligt perspektiv? Påverkar detta 

investeringsbesluten? 

 

• Kan du berätta lite om den amerikanska huvudägaren (namn, ägarförhållande 

etc.)? 

 

• Krävs det fler och mer djupgående kalkyler om huvudägaren ska gå in och stötta 

ekonomiskt i samband med en investering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

Bilaga E Intervjuguide Euro Accident 2017-05-15 

Telecom manager Henrik Andersson 

 

• Kan du ge din bild av den generella investeringsprocessen för immateriella 

investeringar inom företaget? 

 

• Vilka investeringar tas upp som tillgångar i balansräkningen och vilka tas upp 

direkt som kostnader? 
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