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Sammanfattning 

Titel: Exekveringstid för materiella investeringar 

Kurs: Examensarbetet i ekonomistyrning och redovisning, 15hp, HT2019, 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 

Författare: Karl Arvidsson och Magnus Sternbåge 

Handledare: Petter Boye 

Bakgrund: De senaste åren har investeringar blivit mer komplexa vilket har 

medfört att företag har ökat fokus på investeringsprocessen. Inom 

finansavdelningen på Complete Vehicle upplever man att det finns problem 

då investeringar tar lång tid att exekveras. Problemet är att vissa investeringar 

som beräknades att hamna inom budgetramen för det aktuella året inte 

exekveras. Detta medför att organisationerna skjuter investeringskostnader 

framför sig vilket påverkar kommande års budget. Tidigare forskning har 

fokuserat på vilka faktorer som påverkar investeringsprocesser i ett bredare 

perspektiv och inte exekveringstiden specifikt. 

Syfte: Uppsatsen utgår från två delsyften: 

I. Identifiera vilka materiella investeringar inom organisationen som tar 

längst tid att exekvera samt identifiera faktorer som kan ha påverkat 

exekveringstiden.  

II. Finna förklaringar till varför vissa investeringar tar längre tid att 

exekvera samt förklara hur de identifierade faktorerna kan påverka 

exekveringstiden. 

Metod: Studien bygger på både kvantitativa och kvalitativa metoder, där 

metoderna överbryggar varandra. Först analyseras investeringsdata som sedan 

följs upp med att intervjua målmedvetet valda respondenter.  



 

Slutsats: Utifrån resultatet av denna studie har följande faktorer, som påverkar 

exekveringstiden, identifierats: site, storlek på investeringsbeloppet samt typ 

av investering. Studien kan även påvisa hur de identifierade faktorerna 

påverkar samt ett antal generella förklaringar. Exempelvis uppföljning, 

samarbete med externa organisationer och resursbrist. 
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Abstract 

Title: Execution time for investments 

Course: Degree Project in Management Accounting and Accounting, 15 

credits, 2019, School of Economics, Linnaeus University 

Authors: Karl Arvidsson and Magnus Sternbåge 

Supervisor: Petter Boye 

Background: In recent years, investments have become more complex why 

companies have increased their focus on the investment process. Within the 

finance department of Complete Vehicle, the execution time of investments 

are considered as an issue. The problem is that some investments that were 

estimated within the budgetary framework for the current year are not 

executed. The organizations push investment costs ahead of them, which will 

affect the budget for the coming years. Previous research has focused on the 

factors that influence investment processes in a broader perspective and not 

execution time specifically. 

Purpose: The thesis is based on two sub-purposes: 

I. Identify which material investments within the organization take the 

longest time to execute and identify factors that may have affected 

execution time. 

II. Find explanations for why certain investments take longer to execute 

and explain how the identified factors can affect execution time. 

Method: This study uses both quantitative and qualitative methods, where the 

methods complement each other. First, we analyzed investment data and then 

purposefully selected respondents were interviewed. 

 



 

Conclusion: Based on the results of this study, following factors has been 

identified: site, size of investment amount and type of investment. The study 

can also show how the identified factors affect and a number of more general 

explanations. For example, follow-up, collaboration with external 

organizations and a lack of resources. 

Keywords 

Execution time 

Investment 

Investment process 

Factors 

Explanations 

 

  



 

Förklaring av begrepp 

Complete Vehicle (CV) är en organisation inom Group Trucks Technology 

(GTT) som i sin tur är en division inom Volvo Group. 

Exekvera är att verkställa en investering. Exempel är att lägga en 

beställningsorder.  

Exekveringstid är den tid det tar mellan att ett investeringsbeslut godkänns 

och att investeringen exekveras. I denna studie mäts exekveringstid i dagar. 

Investeringsäskande är en begäran av kapital inom GTT för att genomföra en 

investering. Godkännande sker på olika beslutsfattande nivåer inom 

organisationen beroende på investeringsbelopp.  

Site är den geografiska plats till vilken investeringen tillhör. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till uppsatsens ämne och följs av en 

problemdiskussion. Därefter presenteras frågeställningen samt syftet med 

denna uppsats. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

För svenska företag har den ökade internationella konkurrensen samt den 

tekniska utvecklingen medfört allt högre krav på de produkter och tjänster som 

produceras. Detta gör att det ställs högre krav på metoder och modeller för att 

organisera och styra verksamheten (Löfsten, 2002). I Sverige investerade 

näringslivet 92,1 miljarder kronor andra kvartalet 2019 där industribranschen 

stod för 20 procent. Totalt investerade industribranschen 18,4 miljarder 

kronor, varav 15,3 miljarder kronor var materiella investeringar i maskiner och 

inventarier (SCB, 2019).  

Löfsten (2002) skriver att under de senaste åren har investeringar blivit mer 

komplexa vilket har medfört att företag har ökat fokus på 

investeringsprocessen då den blivit allt viktigare. Själva processen för 

investeringar inkluderar ett antal steg, där det kan skilja sig från organisation 

till organisation men huvuddragen är lika (Bhimani, Horngren, Datar & Rajan, 

2015).  

Efter studier av investeringsprocessen i svenska verkstadsföretag påpekar 

Löfsten (2002) att tidsåtgången ofta är anmärkningsvärd. Det kan exempelvis 

ibland ta flera år inklusive väntetider och leverans för större 

maskininvesteringar att nå full drift, inräknat tiden från att företaget upptäcker 

ett investeringsbehov (Löfsten, 2002). Även Claesson och Hiller (1983) 

framhäver att de i vissa investeringsfall överraskats över den tid det tar från 

identifiering av investeringsbehov till att investering är verkställd. 
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Volvo Group är ett av många företag som årligen investerar miljarder i ny 

teknik, maskiner och fastigheter. Investeringsnivån i fastigheter, maskiner och 

inventarier under 2018 låg på 7 miljarder kronor och under 2019 bedöms 

investeringarna att fortsätta öka jämfört med tidigare (Volvo Group, 2018). 

Volvo Groups finansiella strategi ska säkerställa att koncernens kapital 

används på bästa möjliga sätt och därigenom vara långsiktigt 

konkurrenskraftiga (Volvo Group, 2019a). 

“En betydande andel av det kapital som genereras återförs normalt till 

verksamheten. Kapitalet används bl.a. till investeringar som ska stärka 

konkurrenskraften och skapa långsiktigt värde för koncernen och dess 

intressenter”  

(Volvo Group, 2018, s.40) 

Inom Volvo Group finns en investeringsprocess för att säkra att de 

investeringar som beslutas exekveras på ett korrekt och effektivt sätt.1 

Omfattningen av Volvo Groups investeringar, både vad gäller antal och 

storlek, gör att organisationens investeringsprocess är intressant att undersöka. 

1.2 Problemdiskussion 

Per-Johan Persson, Vice President Business Control Complete Vehicle, 

påpekar att inom finansavdelningen på Complete Vehicle upplever man att det 

finns problem då investeringar tar lång tid att exekvera. De tidsprognoser för 

investeringskostnader som presenteras när investeringsäskanden är uppe för 

beslut i Complete Vehicle är ofta väldigt optimistiska. Problemet med 

optimistiska tidsprognoser är att vissa investeringar som beräknades att hamna 

inom budgetramen för det aktuella året förskjuts och påverkar nästkommande 

års investeringsbudget2. Per-Johan Persson påtalar att eftersom företaget 

 

1 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 18 

september 2019 
2 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 18 

september 2019 
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använder sig av en årlig investeringsbudget skapar förskjutningar av 

investeringar en osäkerhet för de kommande åren eftersom organisationen inte 

vet storleken på kommande budgetar. Ett annat problem är att Complete 

Vehicle blir ifrågasatt vid nya äskanden av investeringar eftersom man inte 

klarat av att exekvera investeringar och utnyttja sina föregående budgetar3. 

Svårigheter med prognoser och investeringsbudget, liknande det som 

Complete Vehicle upplever, har Persson och Nilsson (1999) framfört i tidigare 

studier.  

Tidigare forskning har studerat vilka faktorer som påverkar 

investeringsprocesser i ett bredare perspektiv (Alpenberg & Karlsson, 2005; 

Bower, 1986; Honko, Prihti, & Virtanen, 1982; Wikman, 1994). Wikman 

(1994) menar att intuition, erfarenhet och vision har större betydelse än 

kalkylering, som ses mer som stöd vid investeringsprocesser. När det kommer 

till själva godkännandet av en investering är den strategiska passformen det 

mest avgörande, företaget kan till och med sänka lönsamhetskravet om 

investeringen är strategiskt passande (Wikman, 1994). Även Eriksson (2002) 

påpekar att subjektiva bedömningar tillgrips vid strategiska investeringar och 

kalkyler blir sekundära. Ytterligare faktorer som påverkar 

investeringsprocessen fann Alpenberg och Karlsson (2005) när de studerade 

mindre och medelstora tillverkande företag i Sverige. Faktorn mål och 

ekonomiska styrsystem påverkar enligt författarna investeringsprocessen 

genom interna finansiella mål och mått samt företagets ekonomiska styrsystem 

(Alpenberg & Karlsson, 2005).  

Även marknadsförutsättningar har påvisats påverka investeringsprocessen 

(Alpenberg & Karlsson, 2005). Med marknadsförutsättningar menas en extern 

faktor där företagets marknadsrelationer inverkar på företagets 

investeringsprocess, och inkluderar företagets tillväxttakt samt relationer till 

 

3 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 18 

september 2019 
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kunder och leverantörer (Alpenberg & Karlsson, 2005). Yttre faktorer lyfts 

även fram i en studie av Haka (1989) som pekar på att mognaden på 

marknaden som företaget opererar inom har inflytande på 

investeringsprocessen. Tekniska förändringar är också något som Honko et al. 

(1982) framhäver vara bidragande faktor som kan påverka 

investeringsprocessen. Faktorer som påverkar och bakomliggande 

förklaringar till specifikt exekveringstiden inom investeringsprocesser har, 

vad vi kan finna, inte studerats än varpå denna uppsats avser bidra till att fylla 

detta hålrum. 

1.3 Frågeställning 

Utifrån problemdiskussionen formuleras frågeställningen för denna uppsats 

enligt följande: 

Vilka faktorer påverkar och hur kan det förklaras att vissa materiella 

investeringar tar längre tid att exekvera i ett globalt industriföretags 

investeringsprocess? 

1.4 Syfte 

Uppsatsen utgår från två delsyften: 

I. Identifiera vilka materiella investeringar inom organisationen som tar 

längst tid att exekvera samt identifiera faktorer som kan ha påverkat 

exekveringstiden. 

II. Finna förklaringar till varför vissa investeringar tar längre tid att 

exekvera samt förklara hur de identifierade faktorerna kan påverka 

exekveringstiden. 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom organisationen Complete Vehicle till största del utför materiella 

investeringar har vi valt att avgränsa studien till materiella investeringar. Vi 

har vidare exkluderat hyres- och leasinginvesteringar. Anledningen till detta 
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är att hyres- och leasinginvesteringar inte är kopplade till företagets 

kapitaliseringsbudget och därför är de inte intressanta för denna studie. 

1.6 Disposition 

 

Figur 1. Studiens disposition 

2. Metod

Det andra kapitel inleds med att presentera vår förförståelse. Vidare redogör vi för hur vi kan 
uppnå studiens syfte genom metodvalen samt visa på vår ansats. Kapitlet går igenom 
tillvägagångsätten för respektive metod och avslutas med diskussion om studiens trovärdighet 
samt etiska överväganden. 

3. Teori

I detta avsnitt presenteras teorierna för vad en investering är samt en beskrivning av 
investeringsprocessen för att sätta exekveringstiden i ett sammanhang. Avslutningsvis 
presenteras faktorer som påverkar investeringsprocessen samt förklaringar som återfinns i 
litteratur och tidigare forskning.

4. Empiri

Empirikapitlet börjar med en presentation av fallföretaget samt dess investeringsprocess. 
Vidare presenterar vi resultaten från den investeringsdata som samlats in och bearbetats. 
Sedan följer en redogörelse för det kodningsschema som bygger på de svar som 
respondenterna gav. Avslutningsvis sammankopplas resultatet från investeringsdatabasen 
med svaren från intervjuerna resultat i en tabell. 

5. Analys

Först genomförs en analys av investeringsprocessen, för att se om den kan ha någon inverkan 
på exekveringstiden. Detta följs av en analys av faktorer och förklaringar till empirin från 
investeringsdatabasen och intervjuerna med hjälp av den teoretiska referensramen.

6. Slutsats

Baserat på studiens resultat redovisar vi i uppsatsens avslutande kapitel slutsatserna. Kapitlet 
innehåller även en reflektion kring studiens implikationer och begränsningar samt förslag på 
vidare forskning. 
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2 Metod 

Det andra kapitel inleds med att presentera vår förförståelse. Vidare 

diskuterar vi hur vi kan uppnå studiens syfte genom att visa på vår ansats samt 

metodval. Vi förklarar utförandet av analysen av investeringsdatabasen samt 

intervjuerna och argumenterar för val av respondenter. Kapitlet avslutas med 

diskussion om studiens trovärdighet samt etiska överväganden. 

2.1 Förförståelse 

Enligt Gummesson (2000) handlar förförståelse om den kunskap och de 

erfarenheter som författarna har innan de påbörjar en studie. Anledningen till 

att återge förförståelsen är att tydliggöra för läsaren vilka förkunskaper som 

forskarna innehar om ämnet sedan tidigare (Gummesson, 2000). 

I denna uppsats arbetar en av författarna som business controller med ansvar 

för investeringar inom organisationen som studeras. Detta ger en fördel när det 

kommer till access, det vill säga möjlighet till information. Att ha tillgång till 

information är av yttersta vikt för att en studie ska bli lyckad (Gummesson, 

2000). En ytterligare fördel med att vara bekant med den organisation som 

forskaren studerar är enligt Gummesson (2000) att forskaren sparar tid då 

denne förstår organisationens specifika information direkt. En forskare utan 

denna förkunskap måste lägga ner mycket tid på att bara förstå informationen 

från organisationen. Nackdelen med att arbeta inom den organisation som 

studeras kan vara att forskaren har en viss psykologisk skevhet till den 

information som samlas in. En sådan skevhet kan vara selektiv perception som 

betyder att en individ bara ser valda delar av verkligheten, vilket begränsar 

synen kring ett fenomen (Gummesson, 2000). Detta påverkar författaren inom 

organisationen eftersom hen kan ha förutfattade meningar och kan tolka 

information med bakgrund av tidigare erfarenheter. Denna nackdel vägs i 

denna studie upp av att den andre författaren inte arbetar inom organisationen 

och bistår således med kritik samt en objektiv och ej förutfattad synvinkel.  
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Mer om hur vi som författare hanterar studiens datainsamling, kvalitet samt 

etik återfinns i kapitel 2.4, 2.5 och 2.6 respektive 2.7. 

2.2 Hur vi uppnår våra syften 

För att besvara vår forskningsfråga och därigenom uppnå studiens två 

delsyften använder vi oss av metoder från olika strategier (Greene & Hall, 

2010; Teddlie & Tashakkori, 2009). För att uppnå det första delsyftet samlas 

data in från investeringsdatabasen och ordersystemet för att identifiera 

investeringar med längre exekveringstid. För att identifiera faktorer som kan 

påverka exekveringstiden härleds faktorer från teoretisk litteratur som sedan 

testas i en kvantitativ dataanalys (se kapitel 2.4). De identifierade faktorerna 

från den kvantitativa fasen används sedan för att urskilja vilka 

intervjurespondenter som är intressanta för studien (Teddlie & Yu, 2007). 

Utformningen av intervjufrågor tar även stöd från analysen av 

investeringsdatabasen. Det andra delsyftet uppnås genom att genomföra 

intervjuer och analysera dem kvalitativt (se kapitel 2.5). Fokus är att förstå och 

tolka det som respondenterna säger i intervjuerna för att, tillsammans med 

teori, finna förklaringar till varför vissa investeringar tar längre tid att exekvera 

samt kunna förklara hur faktorerna påverkar exekveringstiden. Att använda 

flera forskningsstrategier som överbryggar varandra kan liknas vid 

flermetodsforskning (Bryman & Bell, 2017; Tashakkori & Teddlie, 2010). 

Inom företagsekonomi har tidigare studier använt flermetodsforskning för att 

överbrygga strategierna (Alkaraan & Northcott, 2013; Mangan, Lalwani & 

Gardner, 2004; Miglietta, Battisti & Garcia-Perez, 2018). 

Ivankova och Stick (2006) använde sig av flermetodsforskning för att fånga 

olika aspekter av sitt forskningsproblem som de menar att de skulle missa vid 

användning av enbart en forskningsmetod. 
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“Thus, the quantitative data and results provided a general picture of the 

research problem, while the qualitative data and its analysis refined and 

explained those statistical results by exploring the participants’ views [...] in 

more depth.”  

(Ivankova & Stick, 2006, s.97) 

Med liknande motiv som Ivankova och Stick (2006) bygger faserna i denna 

studie på varandra. Genom att bearbeta investeringsdata med kvantitativa 

metoder hjälper det oss att finna aspekter och samband som vi troligtvis inte 

funnit om vi bara använt oss av en kvalitativ metod.  

Studien är en iterativ process där varje steg, mellan empiri och teori, ökar vår 

förståelse för problemet och kan liknas vid en abduktiv ansats (Alvesson & 

Sköldberg, 2018). Figur 2 illustrerar studiens forskningsprocess och 

sammanfattar tillvägagångssättet för denna studie. De ovala figurerna visar på 

sammankoppling mellan delsyfte I och delsyfte II. De svarta rektangulära 

figurerna illustrerar den empiriska inhämtningen medan de grå rektangulära 

figurerna visar på teoretisk inhämtning. 
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Figur 2. Vår forskningsprocess 

2.3 Varför fallstudie 

Denna studie baseras på en fallstudie då vi är intresserade av en specifik 

företeelse (Merriam, 1994). Denna företeelse utgörs, i vårt fall, kring att vissa 

investeringar tar längre tid att exekvera Eftersom en komplex företeelse 

erfordrar ett kontextuellt studium motiverar det valet av en fallstudie (Yin, 

2009). Valet av fallstudie vid studium av investeringsprocesser tar även stöd 

av tidigare forskning (Alpenberg & Karlsson, 2005; Bower, 1986; Wikman, 

1994). 

I och med att studien görs på endast en organisation kommer även forskning 

avseende enfallsstudier tillämpas. Enfallsstudier kan likställas med enstaka 

experiment och att många av förutsättningarna som legitimerar ett sådant 

experiment också legitimerar en enfallsstudie (Yin, 2009). Enligt Yin (2009) 

kan det representativa eller typiska fallet vara en grund för att göra en 
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enfallsstudie eftersom man vill fånga och beskriva de omständigheter som 

utgör en vanlig eller vardaglig situation. I denna studie utgörs fallföretaget av 

organisationen Complete Vehicle och valet av fallföretaget baserades på tre 

motiv: 

• Organisationen upplever en problematik kring exekveringstid för 

investeringar. 

• En av författarna har tillgång till information, något som redogörs för 

i avsnitt 2.1, och att det hade varit resurskrävande att få denna tillgång 

hos en annan organisation. 

• Vi tror att en studie av en organisation inom Volvo Group också kan 

vara ett bra exempel för andra liknande organisationsstrukturer. Detta 

är något som Yin (2009) framhäver, vid användande av en fallstudie 

förväntas resultatet ge information som även är tillämpbart för andra. 

Studien kan vidare beskrivas som en inbäddad fallstudie då vi undersöker flera 

investeringar inom organisationen, där varje investering kan ses som ett fall i 

sig. I en inbäddad fallstudie är man inte begränsad till kvalitativa metoder utan 

kvantitativa metoder kan användas (Scholz & Tietje, 2002; Yin, 2009), 

exempelvis i vår studie för att välja ut investeringar. Stöd för att använda 

kvantitativa metoder inom en fallstudie återfinns i tidigare forskning (Ayhan, 

Öztemel, Aydin & Yue, 2013; Knoblich, Heavey & Williams, 2015; Russo & 

Tomei, 2015). 

2.4 Investeringsdatabasen 

2.4.1 Datainsamling 

För att samla in information om investeringar har vi använt oss av olika källor 

för att få fram de faktorer som ligger till grund för analysen av 

investeringsdata. Tillvägagångssättet för att få fram investeringsdata beskrivs 

nedan: 
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1. Extrahera investeringsdata från Volvo GTT:s investeringsdatabas4. 

2. Extrahera kompletterande investeringsdata från Volvo Groups 

ordersystem för att få fram orderinformation för 

investeringsbeställningar. 

3. Para ihop investeringsdata med orderinformation för investeringarna 

för att kunna beräkna exekveringstiden. 

2.4.2 Urval och bortfallsanalys 

Utifrån investeringsdatabasen som användes för att få fram information var 

det möjligt att extrahera 492 stycken investeringar mellan år 2013–2019. Varje 

investering behövde innehålla ett antal värden, datum för godkännande samt 

datum för orderläggande för att kunna läsa ut exekveringstiden.  

Forskarnas utmaning är att identifiera de problem som tas upp av saknade data 

som påverkar resultatens generaliserbarhet (Hair, Black, Babin & Anderson, 

2019). Första steget var att analysera värdefel samt extremvärden. Bortfallet 

uppgick till 25 procent vilket gjorde att vi utförde en analys av bortfallsdata då 

andelen var så stor att den inte kunde ignoreras (Hair et al., 2019). 98 

investeringar saknade orderdatum, vi analyserade denna data närmare och 

jämförde mot ordersystemet vilket visade på att det inte gjorts några 

investeringsbeställningar i dessa fall. Denna data kunde avlägsnas eftersom 

den klassas som censurerad data, vilken är data som inte är färdigställd (Hair 

et al., 2019).  

I andra steget analyserades extremvärden vilka är de observationer som har 

extremt avvikande värden på en eller en kombination av variabler (Hair et al., 

2019). När vi analyserade investeringarna kom vi fram till att en antal 

investeringar var korrekta, medan ett antal investeringar hade fel orderdatum 

och exkluderades. Även investeringstilläggsordrar exkluderades ur urvalet 

 

4 Volvo GTT:s Investeringsdatabas är en investeringsdatabas för alla investeringar som utförs 

inom Volvo GTT. 
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eftersom det finns en stor risk att de felkopplas med orderinformationen vilket 

ger felaktiga exekveringstider. Anledningen till att exkludera investeringar var 

för att de ska gå att jämföra. Intressanta extremvärden kan ge ny inblick i 

studien, medan felvärden kan tas bort om det inte går att korrigera (Hair et al., 

2019).  

Genom att kontrollera de investeringar som föll bort kan vi se att 

investeringarna som exkluderades ur studien innehar liknande fördelning av 

egenskaper som det slutgiltiga urvalet. Vi kan således säga att bortfallet är av 

slumpmässig karaktär, vilket betyder att resultatet inte påverkas lika allvarligt 

(Eggeby & Söderberg, 1999; Tabachnick & Fidell, 2007). I tabell 1 

sammanställs bortfallsanalysen och visar av vilken anledning en investering 

föll bort från det slutgiltiga urvalet. Studiens resultat baserades således på 368 

stycken investeringar. 

Tabell 1. Sammanställning av bortfallsdata 

Anledning Antal bortfall 

Saknar 

orderdatum 
98 

Tilläggsorder 19 

Extremvärden 7 

Totalt 124 

 

2.4.3 Operationaliseringar 

Detta avsnitt beskriver de variabler och begrepp som används för att analysera 

investeringsdata. Med operationalisering menas de tillvägagångssätt som 

används för att mäta ett begrepp (Ghauri & Grønhaug, 2010).  

De oberoende variablerna för denna studie är site, storlek och typ. Vårt val av 

dessa variabler baserades på att det fanns ett begränsat antal variabler i den 

data som vi utgick från samt att tidigare forskning pekar på att de är relevanta 

faktorer (Alkaraan & Northcott, 2013; Brealey, Myers & Allen, 2011; 
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Papadakis, Lioukas & Chambers, 1998; Pop, 2012; Wikman, 1994). Site och 

typ är nominalvariabler, det vill säga variabler som kan kategoriseras men inte 

rangordnas (Buglear, 2005). Storlek är däremot en kvotvariabel, då variabeln 

kan rangordnas och skillnaden mellan enheter i kategorin är konstant samt att 

det finns ett nollvärde (Nyquist, 2017). Nedan ges en bakgrund till varför dessa 

variabler är intressanta samt hur de operationaliserades: 

• Site 

Wikman (1994) menar att kulturen i ett företag påverkar 

investeringsprocessen. Därför utgör site, som är den geografiska plats 

där företaget har sitt kontor till vilket investeringen tillhör, en intressant 

variabel att studera. Då kulturella skillnader kan uppstå även om de 

tillhör samma organisation. Investeringsprocessen kan även påverkas 

av den lokala ekonomiska miljö som organisationen opererar inom 

(Pop, 2012). I detta fall ingår fyra siter som, efter anonymisering, 

benämns: Site A, Site B, Site C och Site D. 

• Storlek (SEK) 

Investeringsprocessen har i tidigare forskning skiljt sig mellan stora 

och mindre investeringar (Eriksson, 2002). Exempelvis brukar 

besluten för stora investeringar ta längre tid (Brealey et al., 2011; 

Löfsten, 2002). Vi tror att storleken även kan påverka tiden efter att 

investeringen godkänts och den ska exekveras. Storleken baseras i 

denna studie på det totala investeringsbeloppet. 

• Typ 

I tidigare studier har typen av investering visats sig påverka 

investeringsprocessen (Alkaraan & Northcott, 2013; Papadakis et al., 

1998) vilket gör investeringstyp intressant att studera. De typer som 
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investeringar delas in i för fallföretaget är: säkerhet, miljö, kvalitet, 

kapacitetsökning, ersättning, ny teknologi, rationalisering samt övrig5. 

Den beroende variabeln i denna studie är exekveringstid. Denna variabel är en 

kvotvariabel och begreppet mäts på följande vis: 

• Exekveringstid i antal dagar = datum vid första beställningsorder 

kopplad till investeringen minus datum vid investeringsbeslut 

2.4.4 Dataanalys 

Eftersom vi undersöker vilka investeringar som har längst exekveringstid och 

vilka faktorer som påverkar exekveringstiden använder vi oss av en deskriptiv, 

bivariat samt multivariat analys. De program som har använts för att bearbeta 

investeringsdata är Microsoft Excel och SPSS. Dataanalysen börjar med att 

beräkna exekveringstiden för investeringarna. Sedan kan distributionen av 

investeringsdata presenteras, det vill säga frekvensen för exekveringstiden, 

och kan enligt Ghauri och Grønhaug (2010) beskrivas som deskriptiv analys.  

En jämförelse mellan medelvärdena kommer att göras då vi vill undersöka 

förhållandet mellan en nominalvariabel och en kvotvariabel, vilket kan liknas 

vid en bivariat analys (Bryman & Bell, 2017). Analysen går ut på att studera 

nominalvariablernas subgrupper, för att se hur de skiljer sig åt i jämförelse mot 

medelvärdet av exekveringstiden. 

Vi kommer att göra en multipel regressionsanalys, vilket kan liknas vid en 

multivariat analys då fler än två variabler analyseras samtidigt och man kan 

dra slutsatser om samband (Hair et al., 2019). I en multipel regressionsanalys 

kan relationen mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler 

bedömas (Tabachnick & Fidell, 2007). För att regressionsanalysen ska vara 

möjlig kommer nominalvariablerna att omvandlas till dummyvariabler, vilket 

 

5 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 13 

november 2019 
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är en variabel som har värdet 1 eller 0 (Djurfeldt, 2009b; Tabachnick & Fidell, 

2007). Det innebär att nominalvariabelns subgrupper tillskrivs värdena 1 och 

0 vilket möjliggör att se skillnader mellan subgrupperna. Exempelvis 

nominalvariabeln site har fyra subgrupper Site A, Site B, Site C och Site D. 

För en investering som tillhör Site A kommer dummyvariabeln Site A att 

tillskrivas 1 medan dummyvariablerna för Site B, Site C och Site D kommer 

tillskrivas 0. Resultatet från den multipla regressionsanalysen kan således visa 

vilka faktorer, och för nominalvariablerna även visa specifik subgrupp, som 

påverkar exekveringstiden. 

2.5 Intervjuerna 

2.5.1 Datainsamling 

För att öka förståelsen för vad som ligger bakom exekveringstiden använder 

vi oss av semistrukturerade intervjuer, likt Ivankova, Creswell och Stick 

(2006). Ett skäl till detta är att vi som forskare ska ges nya förklaringar som vi 

på förhand inte vet, vilket associeras med ostrukturerade intervjuer. Ett annat 

skäl är att vi vill kunna jämföra flera av respondenternas svar i ett 

kodningsschema, vilket är enklare med strukturerade intervjuer (Fisher & 

Buglear, 2010). Vidare kan dessa intervjuer beskrivas som fokuserade enligt 

Yin (2009) då intervjuerna genomförs under en kortare tidsperiod, med ett 

tydligt fokus men där det fortfarande ges möjlighet för respondenten att 

besvara öppna frågor. 

2.5.2 Urval 

Urvalet av respondenterna utgick från det resultat som analysen av 

investeringsdatabasen gav. Detta gav en lista på 13 respondenter som valdes 

ut efter exekveringstid samt identifierade faktorer. Nio respondenter kunde 

delta i intervjuer (se tabell 2). Av de respondenter som inte kunde medverka 

arbetade två personer inte längre kvar inom företaget och två personer hade 

inte möjlighet. Sammantaget var det 24 investeringar som behandlades under 
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intervjuerna. I detta inkluderas även några investeringar som inte påvisats i 

analysen men de hade exekveringstid som var längre än medelvärdet. 

Anledningen till att vi följde upp dessa investeringar var för att inhämta mer 

information om företeelsen kring exekveringstiden. Vi genomförde även en 

pilotintervju, något som beskrivs i avsnitt 2.5.3. 

Studiens urvalsprocess av avvikande investeringar kan liknas vid ett målstyrt 

urval (Palys, 2008). Valet av respondenter till intervjuer i denna studie utgår 

således från målstyrt urval då vi är intresserade av personer som har kunskap 

om, eller på annat sätt är berörda av det som vår studie syftar till att undersöka 

(Bryman & Bell, 2017). 

Tabell 2. Översikt över medverkande respondenter 

Respondent Befattning Erfarenhet år Investeringar* Datum 

Pilotintervju Chef 20< - 20191119 

R1 Anställd 11-20 5 20191122 

R2 Chef 20< 2 20191122 

R3 Anställd 20< 4 20191122 

R4 Chef <10 1 20191122 

R5 Anställd <10 1 20191127 

R6 Chef 20< 4 20191128 

R7 Chef 11-20 2 20191202 

R8 Chef 20< 4 20191202 

R9 Chef 11-20 1 20191219 

*Antal investeringar som respondenten blivit intervjuad om 

 

2.5.3 Utformning av intervjufrågor samt genomförande 

Resultatet från analysen av investeringarna gav oss hjälp att utforma 

intervjufrågor. Intervjufrågorna utformades så att vi kunde ges möjlighet att få 

respondentens syn på problemet utan att de identifierade faktorerna kunde 

påverka deras svar. Vi använde oss av både öppna och stängda frågor för att 

kunna kategorisera samt få en kompletterande bild av företeelsen. 

Intervjufrågorna återfinns som bilaga.  
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Ghauri och Grønhaug (2010) framhäver att en pilotintervju är viktig för att 

testa frågorna vilket vi genomförde med en person som arbetar med 

investeringar globalt inom Complete Vehicle. Fokus vid pilotintervjun låg på 

att frågorna var relevanta samt att de fungerar i en internationell kontext. 

Intervjupersonen avrådde oss från att spela in intervjuerna då hen ansåg att 

vissa frågor kan vara känsliga, vilket även är en aspekt som Ghauri och 

Grønhaug (2010) påpekar. Eftersom vi inte ville att inspelningen skulle 

påverka våra respondenter samt mot bakgrund av kännedom om det efterarbete 

som följer, avstod vi från att spela in intervjuer. Fisher och Buglear (2010) 

menar att kandidatstudenter ofta inte har tid att handskas med inspelat 

material, då arbetet med transkribering är omfattande. Båda författarna deltog 

vid intervjuerna och kunde hjälpas åt med frågor samt noteringar vilket 

överbryggar nackdelen med att inte ha materialet inspelat.  

Intervjupersonen påpekade att författaren som inte arbetar inom 

organisationen bör ansvara för intervjun för att framhäva att det är en 

forskningsstudie, vilket också blev vårt tillvägagångssätt. Författaren som 

arbetar inom organisationen ställde klargörande och kompletterande frågor 

eftersom semistrukturerade intervjuer kräver kunskap om ämnet (Ghauri & 

Grønhaug, 2010). 

Eftersom intervjurespondenterna befann sig på olika platser i världen 

genomfördes intervjuerna via Skype, vilket vi såg som både kostnads- och 

tidseffektivt. Skype används dagligen för kommunikation inom 

organisationen6. Bryman och Bell (2017) framhäver att det inte finns något 

som tyder på att en intervju via Skype skulle minska kvaliteten på intervjun. 

 

6 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 13 

november 2019 
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2.5.4 Tillvägagångssätt för analys av intervjuerna 

För att få ut användbar information från intervjuerna bearbetades det 

insamlade materialet i ett kodningsschema (Fisher & Buglear, 2010). Det 

innebär att finna koder som upprepar sig och därigenom kan bilda ett mönster 

(Saldaña, 2016). I denna studien består dessa koder av citerade ord och fraser 

från respondenterna. Detta mönster av koder utgöra en kategori. Vi skapade 

vårt kodningsschema utifrån koder som vi kategoriserade i tio kategorier. En 

omkodning var nödvändig för att placera koderna i kategorier som bättre 

förklarade dem, vilket är ett vanligt fenomen inom kvalitativa kodning 

(Saldaña, 2006). Dessa kategorier kunde sedan delas in tematiskt utifrån om 

kategorin var gällande den interna organisationen eller gick utanför och blev 

då av extern karaktär. Denna tematiska indelning återfinns även i tidigare 

forskning, något som beskrivs i den teoretiska referensramen. 

Nedan följer ett exempel på tillvägagångssättet kring kodningen av materialet. 

R5 sa följande under intervjun "No investment training, I have only had 

discussions with colleagues. An investment training would be great". Då flera 

respondenter nämnde Utbildning skapades då en kategori som innefattar just 

detta med R5´s fras som en kod till denna kategori. Eftersom Utbildning är 

något som organisationen själva påverkar så hamnar den under temat Internt. 

2.6 Kvalitetskriterier 

Studien kan sägas bestå av tre komponenter: fallstudien, kvantitativa fasen och 

kvalitativa fasen. Varje enskild del har sina kvalitetskriterier där vissa är lika. 

Ett sätt att stärka kvaliteten för studien som helhet är att gå igenom varje 

element för sig (Creswell & Plano Clark, 2011). 

I och med valet av fallstudie som forskningsdesign, och specifikt en 

enfallsstudie, begränsas studiens möjlighet till generaliserbarhet. Detta mått 

kallas extern validitet (Yin, 2009). Däremot kan detta mått ändå stärkas genom 
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att författarna noggrant beskriver sina val och forskningsmaterial (Fisher & 

Buglear, 2010). Detta gör vi genom tydliga beskrivningar i metodavsnittet.   

Inom den kvantitativa delen mäts kvaliteten genom reliabilitet och validitet. 

För att utreda hur väl vår undersökning kan reproduceras kan man diskutera 

reliabiliteten från olika synvinklar. Bryman och Bell (2017) samt Ghauri och 

Grønhaug (2010) tar upp en faktor som ingår i bedömningen av reliabiliteten, 

stabilitet. I vårt fall kommer den historiska investeringsdata vi tagit fram inte 

att förändras, det vill säga att investeringarnas egenskaper inte kommer att 

ändras. Detta kallas stabilitet och ger möjlighet till repeterbarhet.  

Begreppsvaliditet handlar om att begreppen som studeras verkligen mäter det 

som är tänkt (Fisher & Buglear, 2010). De oberoende variablerna i denna 

studie utgjordes av icke-sammansatta begrepp och det är tydligt att de mäter 

det som avses. Den beroende variabeln är däremot en beräkning men eftersom 

detta begrepp används på detta sätt inom organisationen samt att vi tydliggör 

hur den beräknas anser vi att vi mäter det som är avsett.  

Kvalitetsmåtten för den kvalitativa delen utgörs av intern reliabilitet och intern 

validitet. Intern reliabiliteten handlar om att på förhand bestämma hur forskare 

ska tolka det som kommer fram ur intervjuer (Bryman & Bell, 2017). I denna 

studie angriper vi detta genom att utforma våra intervjufrågor och besluta om 

hur vi tolkar svaren. När det kommer till den interna validiteten (Bryman & 

Bell, 2017) stärks den i vårt fall genom att en av författarna arbetar inom 

organisationen och kan säkerställa att begrepp och observationer 

överensstämmer. Ett ytterligare sätt att stärka den interna validiteten är enligt 

Yin (2009) att jämföra mönster mellan investeringarna. Detta uppnås genom 

den kvalitativa dataanalys som genomförs inom studien. Sammanfattningsvis 

stärks reliabiliteten för både den kvantitativa och kvalitativa fasen genom att 

vi beskrivit de tillvägagångssätt och val vi har gjort i metodavsnittet (Yin, 

2009). 
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2.7 Etiska överväganden 

När forskning utförs är det viktigt att ta etiska överväganden i beaktning 

(Bryman & Bell, 2017; Fisher & Buglear, 2010; Ghauri & Grønhaug, 2010). 

Under denna fallstudie har vi i flera situationer behövt göra olika etiska 

överväganden.  

Eftersom fallstudien är gjord inom ett företag samt att analyser är gjorda av 

interna processer och finansiell information är det viktigt med riktlinjer kring 

konfidentialiteten. Eftersom en av författarna arbetar inom företaget och har 

access till stora mängder information, är det av vikt att det är tydligt vad som 

inkluderas i forskningen (Fisher & Buglear, 2010). Det är även av betydelse 

hur vi samtidigt säkerställer att vi upprätthåller konfidentialitet mot företaget. 

För att säkerställa detta har vi tidigt i processen haft muntliga diskussioner 

med ansvariga ledare i företaget och gått igenom riktlinjer för vilken typ av 

data och information som är konfidentiell. Fisher och Buglear (2010) påpekar 

att det är viktigt att definiera vilken typ av information som man får tillgång 

till och vilken information som man kan visa, samt vilken information man 

inte får sprida. Under studiens process har vi haft löpande kontakt genom mail 

och möten med företaget för att diskutera etiska överväganden vid exempelvis 

intervjuer och datainsamling. Företaget har även haft möjlighet att kritiskt 

granska materialet så att inget konfidentiellt företagsmaterial sprids vidare.  

Eftersom vi genomför en kvantitativ studie med bearbetning samt analyser av 

data är det viktigt att identifiera regler för hur vi använder data. Enligt Fisher 

och Buglear (2010) finns problem med konfidentialitet samt andra etiska 

frågor när data bearbetas och används. För att säkerställa att ingen känslig data 

sprids har författaren som arbetar inom företaget säkerställt att sådant som är 

spårbart till individer och specifika siter samt ej relevant för undersökningen, 

har tagits bort eller anonymiserats. 

Bryman och Bell (2017) skriver att frågan om samtycke och godkännande av 

att delta i en undersökning är ur flera aspekter ett av de mest debatterade 
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områden när det gäller etiska frågor inom företagsekonomisk forskning. 

Eftersom vi kommer att använda oss av intervjuer kommer detta att vara 

relevant för studien. För att säkerställa konfidentialitet och anonymitet har 

respektive intervjuperson fått godkänna hur vi använder informationen och om 

hen ifråga vill vara anonym. 

Inom alla områden som rör vetenskapliga studier bör man vara medveten om 

att nära kontakter med andra personer kan inrymma en potentiell risk att 

påverka det sätt varpå forskningsfrågorna definieras samt hur resultaten 

presenteras (Bryman & Bell, 2017). Detta är relevant för den här studien 

eftersom en av författarna arbetar inom företaget. Ghauri och Grønhaug (2010) 

påpekar att etiska konsekvenser aktualiseras då forskningen finansieras av en 

anslagsgivare som har ett egenintresse när det gäller resultatet. I vårt fall är det 

viktigt att påpeka att studien är gjord på initiativ av författarna och inte av 

företaget. Eftersom en av författarna inte är anställd av företaget bidrar hen till 

att ha en objektiv syn och kritiskt granska den information som inhämtas. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt ska ge läsaren förståelse för den teori som används i uppsatsen. 

En beskrivning av investeringsprocessen presenteras för att sätta 

exekveringstiden i ett sammanhang. Avslutningsvis presenteras faktorer och 

förklaringar som påverkar investeringsprocessen enligt tidigare forskning. 

3.1 Vad är en investering 

Kapitalallokering är en väldigt viktig del i en organisation. Att allokera 

intressenternas kapital på ett gynnsamt sätt är en av de viktigaste uppgifterna 

som ledningen inom en organisation har (Fogarty, 2018). Ett val är att 

investera detta kapital (Gurgur, 2009). En investering handlar enligt Gurgur 

(2009) om ett val att kapitalallokera bland alternativa projekt med målet att 

erhålla maximal vinst över tid, samtidigt som detta sker med begränsade 

finansiella resurser.  

En investering kan delas in i tre olika kategorier; materiella investeringar vilket 

är fysiska tillgångar såsom byggnader eller maskiner och kallas ofta för 

anläggningstillgångar. Finansiella investeringar är investeringar i värdepapper 

och andra finansiella instrument och immateriella investeringar består av 

rättigheter som patent och upphovsrätt, men även svåröverskådliga kostnader 

som forskning, produktutveckling och utbildning. Klassificering av 

investeringar sker efter syfte eller typ av problem som investeringen löser i 

företaget (Persson & Nilsson, 1999). 

I Sverige klassas en materiell anläggningstillgång som en investering om den 

förväntade livslängden är lika med eller mer än 3 år och inköpspriset är lika 

med eller över ett halvt prisbasbelopp (23 250 SEK 2019). Om en materiell 

anläggningstillgång har ett anskaffningsvärde som understiger ett halvt 

prisbasbelopp eller har en ekonomisk livslängd på under 3 år kan den tas direkt 

som en kostnad det aktuella året (BFNAR 2017:3 punkt 9.5–6). En materiell 

anläggningstillgång ska tas upp till anskaffningsvärdet, det vill säga utgifterna 
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för att förvärva eller tillverka tillgången. Anskaffningsvärdet omfattar alla 

utgifter för inköpet respektive kostnader som direkt kan hänföras till 

tillverkningen och andra kostnader för att få tillgång till dess aktuella plats och 

skick på balansdagen (Skatteverket, 2019). 

3.2 Investeringsprocessens beståndsdelar 

Forskningen, teoriutvecklingen och den empiriska forskningen om teorins 

användning inom investeringar, har ofta kritiserats för att fokusera på 

investeringsbeslut snarare än hela investeringsprocesser (Yard, 1987). Yard 

(1987) påpekar att övriga delar av investeringsprocessen inte kan anses som 

oviktiga då det har visat sig svårt att kunna göra användbara generaliseringar 

av andra processteg. Yard (1987) framhäver även att det ofta är 

forskningsmetoden som har varit styrande eftersom man försöker förstå beslut 

avseende investeringar ur skriftliga manualer och då studerar man endast 

rutinmässiga investeringar. Detta anses legitimt så länge man inte tror sig 

förstå hela investeringsprocessen genom att enbart fokusera framtagning och 

bedömning av beslutsunderlag. Här finns dock en tydlig skiljelinje i 

förhållande till de mera förståelseinriktade studierna av investeringsprocesser 

(Yard, 1987). 

Själva processen för investeringar inkluderar ett antal steg, det kan skilja sig 

från organisation till organisation men huvuddragen är detsamma (Bhimani et 

al., 2005). Figur 3 visar en teoretisk modell för investeringsprocesser som 

sammanställts från flera källor (Bergknut, Elmgren-Warberg & Hentzel, 2002; 

Bhimani et al., 2015; Brealey et al., 2011; Claesson & Hiller, 1983; Löfsten, 

2002; Persson & Nilsson, 1999; Segelod, 1991). I figur 3 illustreras även vart 

i investeringsprocessen exekveringstiden uppstår. Denna del av 

investeringsprocessen har varit svår att finna, då den teoretiska litteraturen vi 

inhämtat går direkt från beslut till implementering utan att ta exekveringstiden 

i beaktning. 
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Figur 3. Teoretisk modell över investeringsprocessen 

3.2.1 Investeringsplanering och prognos 

Enligt Bhimani et al. (2015) är det första steget i investeringsprocessen är att 

en identifiering av investeringsbehovet kartläggs. Investeringsplanen 

upprättas sedan utefter de val och prioriteringar som företaget gör (Persson & 

Nilsson, 1999). 

Investeringens prognoser har betydelser för investeringsbeslutet (Persson & 

Nilsson, 1999). Wallander (1999) framhäver att prognoser bygger på två olika 

antaganden. Dels att prognoser baseras på gårdagen, det som hände igår 

kommer ske idag igen, eller att något onormalt skett och prognosen för 

framtiden är att det måste återgå till det normala (Wallander, 1999). Vidare har 

Persson och Nilsson (1999) påpekat att efter undersökningar i företag från 

olika länder, framgår att en svårighet att göra prognoser beroende på vilken 

typ av investering det handlar om. Felaktiga investeringsprognoser kan leda 

till alternativkostnader för företaget oavsett om avvikelserna är positiva eller 

negativa (Greve, 2011). 

3.2.2 Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten bygger på de investeringar som har prognostiserats 

(Brealey et al., 2011), vilket beskrevs i avsnittet ovan. Inom ekonomistyrning 

utgör budget ett viktigt styrmedel (Freckner 1983, refererad i Löfsten, 2002). 

Investeringsbudgeten betraktas som en plan över de medel som är tillgängliga 

för att allokera i investeringar. Investeringsbudgeten har ett planerande syfte 

och där realism eftersträvas (Greve, 2011). Persson och Nilsson (1999) skriver 

att investeringsbudgeten upprättas på årsbasis. I den finansiella planeringen 
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där investeringsplanerna utgör en viktig del behöver tidsperspektivet ibland 

förskjutas beroende på investeringens tidshorisont (Persson & Nilsson, 1999). 

Investeringarna delas upp i det belopp som ska finansieras i den aktuella 

investeringsbudgeten, i den årliga investeringsbudgeten ingår då beräknade 

utbetalningar för grundinvesteringar samt för beslutade projekt. Budgeten ger 

underlag för att planerade projekt genomförs till beräknade kostnader. Det är 

viktigt att utbetalningarna tidsplanernas noggrant månadsvis för budgetåret 

eftersom den utgör underlag för likviditetsbudgeten. En investeringsbudget 

bör inte vara bindande då förändringar kan ske under budgetåret som kan 

skapa nya investeringsproblem som behöver tas hand om (Persson & Nilsson, 

1999). 

Tillgången på finansiella medel är en av de mest begränsande faktorerna för 

materiella investeringar. I många företag är investeringsobjekten allmänt 

dåligt förberedda vid budgeteringstillfället. Kalkylen i dessa fall är osäkra 

vilket gör det svårt att prognostisera och ta ställning till enskilda projekt i detta 

skede (Persson & Nilsson, 1999). 

3.2.3 Investeringsäskande och beslut 

Även fast investeringsbudgeten för kommande år är fastslagen, behöver varje 

enskild investering godkännas, vilket görs genom ett investeringsäskande 

(Brealey et al., 2011). Ibland kan ett investeringsbehov uppstå akut för 

företaget och en investering måste göras (Eriksson, 2002). En sådan 

investering kallar Segelod (1991) för en tvingande investering och ledningen 

har då inte friheten att välja att inte investera. Tvingande investeringar är svåra 

att prognostisera och brukar således inte ingå i varken investeringsprognosen 

eller investeringsbudgeten (Segelod, 1991). 

Storleken på investeringen avgör var i hierarkin som beslutet tas, ju större 

investering desto högre upp i organisationen tas beslutet (Brealey et al., 2011; 

Löfsten, 2002). Detta har att göra med att en större investering ofta är av 
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strategisk betydelse och därmed är det de högsta cheferna som beslutar dessa 

investeringar (Segelod, 1998). 

Persson och Nilsson (1999) skriver att ofta genererar en investering 

betalningskonsekvenser över flera år. Eftersom investeringar ofta är 

långsiktiga blir tidsperioderna för betalningarna viktiga då beloppen som 

utfaller vid olika tidpunkter inte har samma värde på grund av räntan (Persson 

& Nilsson, 1999). 

Att bedöma huruvida en investering är komplex eller inte, är svårt. Det är 

viktigt att bedöma och diskutera eventuella konflikter som påverkar valet av 

respektive investeringsalternativ. Komplexitetsnivåer kan variera från mindre 

anpassningsinvesteringar till stora expansiva investeringar med ny avancerad 

teknologi vilket gör investeringarna svårbedömda (Persson & Nilsson, 1999). 

Prioritering och val av investeringar ska ske grundligt, vilket ställer krav på 

företagets planeringsprocesser och rutiner. Eftersom investeringar binder upp 

finansiella och personella resurser när de genomförs är det en risk att företaget 

inte orkar med eller kan genomföra de föreslagna projekten. Investeringarna 

begränsas oftare på grund av tillgång på kompetent personal än saknad av 

finansiella medel. Att ha kompetent personal för genomförandet är betydande 

eftersom det ska finnas personal för orderläggande, installation och drift 

(Persson & Nilsson, 1999). Persson och Nilsson (1999) påpekar att för tekniskt 

komplicerade projekt är vikten av att ha kompetent personal kritiskt och bör 

tas med i bedömningen av investeringen då kompetensutveckling och 

nyanställning är åtgärder som tar tid. 

3.2.4 Implementering 

Efter att beslutet är taget ska investeringen implementeras (Bhimani et al., 

2015). Vid investeringsbeslut och för implementering behöver företaget ta 

hänsyn till att befintliga resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt eftersom 
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handlingsfriheten på kort och medellång sikt påverkas (Persson & Nilsson, 

1999). 

3.2.5 Uppföljning och utvärdering 

Persson och Nilsson (1999) framhäver att det är viktigt att se sina planerings- 

och beslutprocesser inom företaget som lärandeprocesser, för att uppnå 

utveckling och förbättring. Det är därför viktigt att arbeta med värderingar i 

organisationen, om man vill påverka och styra investeringsprocessen (Persson 

& Nilsson, 1999) 

Persson och Nilsson (1999) menar att i ett företag ska det finnas väl utvecklade 

rutiner för uppföljning och utvärdering vilket i regel cheferna ansvarar för. Det 

är den ansvarig befattningshavare som ska se till att all personal på olika nivåer 

involveras i genomförandet av investeringarna. Det är viktigt att 

organisationen känner ansvar för att investeringsproblem uppmärksammas 

och att förslag till lösningar tas fram. Samarbete mellan olika funktioner är 

viktigt att det fungerar för att få framfart i investeringarna och ibland kan det 

vara lämpligt att bilda informella grupper för att utbyta information. För att 

förebygga att tekniska eller ekonomiska problem upptäcks i tid kan man 

delegera ansvar till olika specialister (Persson & Nilsson, 1999). Dobbins och 

Pike (1980) påpekar att det är i början av investeringen som man har möjlighet 

att påverka om det är något som behöver rättas till. Användandet av 

ekonomiska styrsystem är en viktig del för att kommande investeringar ska 

vara effektiva (Slagmulder, 1997). 

3.3 Faktorer som påverkar investeringsprocessen och förklaringar 

Faktorer och förklaringar som beskrivs i detta avsnitt kompletterar de som 

används i kapitel 2.4. Utifrån tidigare forskning kan faktorerna delas in i 

interna och externa (Alpenberg & Karlsson, 2005; Bhimani et al., 2015; 

Donaldson & Lorsch, 1983; Elenkov, 1997; Eriksson, 2002; Haka, 1989; 
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Honko et al., 1982). Följande faktorer och förklaringar används för att hjälpa 

till att förklara materialet från intervjuerna. 

3.3.1 Interna faktorer/förklaringar 

En faktor som Alpenberg och Karlsson (2005) fann i sin studie av mindre och 

medelstora företag som är applicerbar i vårt fall är mål och ekonomiska 

styrsystem. Mål och ekonomiska styrsystem handlar om att företagets 

ekonomistyrning, som innefattar planering och uppföljning, påverkar 

investeringsprocessen (Alpenberg & Karlsson. 2005). 

Företagets strategi har stort inflytande över beslutet för en investering, enligt 

Wikman (1994). Vid strategiska investeringar accepterades lägre lönsamhet 

än vad som normalt varit kravet, vilket gör att vissa investeringar inte 

behandlas som de andra och som i sin tur påverkar investeringsprocessen i sin 

helhet (Wikman, 1994). Detta menar även Eriksson (2002), som pekar på att 

investeringsprocessen för stora investeringar ofta skiljer sig åt jämfört med 

mindre investeringar. Typ av investeringar, exempelvis kapacitetsökning och 

tekniska processförbättringar, har i studier av Alkaraan och Northcott (2013) 

samt Papadakis et al. (1998) visat sig påverka företagets tillvägagångssätt i 

investeringsprocessen. 

Överlag påverkar även företagskulturen investeringsprocessen. Vid nya 

investeringar är det särskilt viktigt att investeringen passar in i kulturen, för att 

godkännas (Wikman, 1994). Segelod (1991) likställer företagets strategi och 

kultur då båda handlar om investeringens passform i företaget. Även själva 

personligheten hos de inblandade i investeringsprocessen är en faktor som 

påverkar, både avseende det beslutsunderlag som tas och hur detta 

beslutsunderlag tolkas av beslutsfattarna (Wikman, 1994).  

Vidare fann Honko et al. (1982) i en studie av finska storföretag att bristande 

tekniska kunskaper samt kunskap om den marknad som investeringen ska 

göras inom, påverkar implementeringen. Även praktiska kunskaper om själva 
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implementering är en faktor som påverkar. I samma studie påvisades att 

begränsade resurser i form av personal, och speciellt ledning, har en stor 

påverkan på implementeringen av investeringar (Honko et al., 1982). 

3.3.2 Externa faktorer/förklaringar 

Externa faktorer har i tidigare forskning visats påverka investeringsprocessen 

(Donaldson & Lorsch, 1983; Haka, 1989; Honko et al., 1982; Pop, 2012). En 

extern faktor som påverkar investeringsprocessen är den ekonomiska miljön 

som företaget verkar inom (Pop, 2012). Vidare påverkas även 

investeringsprocessen av mognaden på marknaden (Haka, 1989). Även 

politisk osäkerhet har visat sig ha en inverkan på företagen när det ska fattas 

strategiska investeringsbeslut (Elenkov, 1997).  

Själva förändringen i omvärlden, exempelvis förändrad efterfrågan och 

teknisk utveckling, från det att en investering har godkänts tills att 

investeringen exekverats har visat sig påverka investeringsprocessen (Honko 

et al., 1982). 

3.4 Sammanställning av teorikapitlet 

Tabell 3 är en sammanställning utifrån redogörelsen kring 

investeringsprocessen samt faktorer som påverkar investeringsprocessen och 

bakomliggande förklaringar som påvisats teoretisk litteratur. 

Tabell 3. Faktorer som påverkar investeringsprocessen och förklaringar enligt teoretisk litteratur 

 



 

30(67) 

 

4 Empiri 

I empirikapitlet börjar vi med att presentera fallföretaget samt den aktuella 

investeringsprocessen. Vidare presenterar vi resultaten från den 

investeringsdata som samlats in och bearbetats. Efter att ha påvisat resultaten 

från investeringsdata, presenterar vi resultaten från de intervjuer som gjorts. 

Avslutningsvis sammankopplas resultatet från investeringsdatabasen med 

svaren från intervjuerna i en tabell. 

4.1 Fallföretaget 

Den studerade organisationen i denna studie utgörs av Volvo Group Trucks 

Technology (GTT), forsknings- och utvecklingsdivisionen för Volvo Group. 

GTT är en global organisation som tillhandahåller avancerad forskning, 

konstruktion, produktplanering och produktdesign för slutlig leverans av 

kompletta vagnsprodukter. Inom GTT finns 8000 anställda globalt (Volvo 

Group, 2019b). 

Complete Vehicle är en global organisation inom GTT och säkerställer att 

kundernas behov översätts till de mest konkurrenskraftiga fordonen i 

branschen med rätt funktionsnivåer. Complete Vehicle arbetar nära 

slutkunderna för att förstå deras behov och beteenden. Organisationen 

investerar årligen i exempelvis provningsriggar, verktyg, maskiner med mera. 

Många av organisationens investeringar är komplexa och specialanpassade 7. 

 

7 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 13 

november 2019 
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4.1.1 Investering inom Volvo Group 

Investeringarna kategoriseras beroende på vilken typ av investering det gäller. 

Alla investeringar ska uppfylla de nationella kraven som finns på livslängd 

och kostnadsbelopp. Exempelvis på investeringar8:  

• Förvärv av materiella anläggningstillgångar (PPE) 

• Leasing och uthyrning (mer än ett år) av materiella 

anläggningstillgångar 

• Förvärv av immateriella tillgångar (patent, goodwill etc.) 

De materiella investeringarna delas också in i typer, vilket anger deras 

huvudsakliga syfte: säkerhet, miljö, kvalitet, kapacitetsökning, ersättning, 

rationalisering, produktprojektrelaterat, återförsäljare samt övrig9. 

4.1.2 Volvo Group Trucks Technology investeringsprocess 

Inom Volvo Group finns en investeringsprocess för att säkra att de 

investeringar som beslutas exekveras på ett korrekt sätt. Investeringsprocessen 

gäller för hela Volvo Group men specifika anpassningar av processen görs till 

Volvokoncernens olika divisioner såsom GTT. GTT:s investeringsprocess kan 

förenklas i fyra steg vilket illustreras i figur 410. 

 

Figur 4. Volvo Group Trucks Technology investeringsprocess (egen figur) 

 

 

8 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 13 

november 2019 
9 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 13 

november 2019 
10 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 13 

november 2019 
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Inom varje organisation finns det investeringsplaner om det kommande året 

samt flera år framöver. Budgeten för investeringar bestäms årsvis av GTT:s 

ledningsgrupp och är baserad på kalenderår. Inom GTT används ett 

investeringssystem som innehåller den totala investeringsplanen, där både 

godkända och planerade investeringar ingår11. 

Godkännande av investeringar beslutas normalt fyra gånger om året, en gång 

i kvartalet. Innan beslutsförfarandet, som sker på olika ledningsnivåer 

beroende på hur stora investeringsbeloppen är, görs en prioritering av 

respektive organisation inom Complete Vehicle. Före beslut granskar 

investeringscontrollern varje investering och kontrollerar att det finns 

komplett information. Inget genomförande av investeringen är tillåtet förrän 

beslutsfattande nivå har godkänt begäran. Investeringsanslaget gäller upp till 

ett år från dagen för godkännandet om det inte finns något annat specifikt 

direktiv vid godkännandet. Det gäller oavsett när kostnaderna för anslaget 

bokförs12. 

Ledningen för organisationen ansvarar för att investeringar genomförs i 

enlighet med beslut. Ansvaret för att exekvera en investering innebär att 

organisationen har ett beslutsförfarande för att säkerställa att de godkända 

beloppen används för det avsedda syftet och på ett effektivt sätt. Vidare måste 

organisationen ha effektiva rutiner för kontroll och redovisning av 

investeringens utgifter, inklusive uppföljning av det godkända 

investeringsbeloppet. Organisationen gör regelbundna prognoser för att 

upptäcka och korrigera möjliga överskridande utgifter13. 

 

11 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 13 

november 2019 
12 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 13 

november 2019 
13 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 13 

november 2019 
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Efter att investeringen har blivit godkänd får investeringen ett ordernummer 

vilket gör det möjligt att lägga en beställningsorder. När man har lagt en 

beställningsorder mot investeringsordernumret är det möjligt att mäta 

exekveringstiden. Vid större investeringsbelopp är Volvos inköpsorganisation 

delaktiga. Om investeringen är fastighetsrelaterad blir också Volvos 

fastighetsorganisation inblandade. I sista steget utvärderas investeringar enligt 

en uppföljningsrutin för att få kunskap om och förbättra framtidens kvalitet i 

investeringsförfaranden14. 

4.2 Resultat från analys av investeringsdatabasen 

4.2.1 Investeringarnas exekveringstid 

Figur 5 visar fördelningen av exekveringstiden för investeringarna. Resultatet 

visar att majoriteten av investeringarna har en exekveringstid som är inom 

GTT:s nuvarande policy som är ett år. Samtidigt finns det 10 investeringar 

som har en exekveringstid överskrider denna policyn (se de markerade i figur 

5). Dessa investeringar har påverkat vårt urval av respondenter. 

 

Figur 5. Fördelning av investeringarnas exekveringstid 

 

14 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 13 

november 2019 
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4.2.2 Jämförelse av medelvärden 

I tabell 4 visas resultatet från analysen av medelvärden. N står för antalet 

investeringar, resterande tal är beräkningar av exekveringstiden i dagar. 

Variabeln storlek har delats in i intervall för att det ska gå att utvärdera 

investeringsbeloppet i denna analys. Intervallen som används är det som GTT 

själva delar in investeringsbeloppet i15. Site B avviker med nästan dubbelt så 

lång genomsnittlig exekveringstid. Samtidigt som standardavvikelsen är stor. 

Resterande siter ligger i genomsnitt under den genomsnittliga 

exekveringstiden som är 73 dagar. Bland siterna tillhör den investering med 

längst exekveringstid Site A. 

De största investeringarna har en genomsnittlig exekveringstid som är mer än 

dubbelt så lång än medelvärdet. Dessa investeringar tar ungefär lika lång tid, 

vilket syns i standardavvikelsen som är förhållandevis liten. Vidare visas att 

den investering som har den längsta exekveringstiden har ett 

investeringsbelopp som är mindre än 200 000 SEK. 

Bland typerna är det ersättning, rationalisering samt säkerhet som har de 

högsta medelvärdena för exekveringstid. Där ersättning är den typ som har den 

längsta exekveringstiden. Resterande typer har en genomsnittlig 

exekveringstid som är runt eller under medelvärdet för alla investeringar. Dock 

avviker kvalitet då de har en genomsnittlig exekveringstid på nära hälften av 

medelvärdet. 

Generellt är standardavvikelsen hög, vilket visar på att det är stor spridning. 

Men detta är fullt befogat och illustreras i frekvensfördelningen där ett antal 

investeringar ligger långt ut från medelvärdet och kan således påverka 

standardavvikelsen. Vi har noggrant kontrollerat investeringarna som avviker 

stort för att se att inget har lästs in fel. 

 

15 Intervju med Per-Johan Persson, Vice President Business Control Compete Vehicle, den 13 

november 2019 
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Tabell 4. Jämförelse av medelvärden mellan faktorerna 

 

Tabell 5 visar hur antalet investeringar fördelas på de olika faktorerna. Vi kan 

se att Site B har flera investeringar av typen säkerhet och det blir således svårt 

att besluta om vilken av faktorerna som egentligen påverkar exekveringstiden. 

De största investeringarna fördelas på olika siter, vilket betyder att siterna inte 

har någon inverkan i detta fall utan det är storleken som påverkar. 
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Tabell 5. Frekvensfördelning för faktorerna 

 

4.2.3 Multipel regressionsanalys 

Innan regressionsanalysen utförs är det viktigt att kontrollera kvotvariablerna 

för att undersöka variabelns normalfördelning (Tabachnick & Fidell, 2007). 

Likt fördelningen av exekveringstiden (se figur 5) har även storlek en positiv 

skevhet i distributionen. Således kommer dessa variabler att transformeras för 

att uppnå en bättre normalfördelning (Djurfeldt, 2009a; Tabachnick & Fidell, 

2007). Efter att dessa logaritmeras uppnår båda variablernas distribution en 

mer normalfördelad form. 

Nominalvariablerna site och typ kommer, likt tidigare beskrivits, att 

omvandlas till dummyvariabler. För att resultatet från regressionen ska vara 

tolkningsbar för dessa variabler kommer en dummyvariabel från respektive 

nominalvariabel att lämnas utanför analysen, de utelämnade variablerna 

betecknas som referenskategori och regressionskoefficienten får en 

annorlunda tolkning (Djurfeldt, 2009b). I detta fall kommer Site A att 

användas som referenskategori för site och Kapacitetsökning för typ. Dessa 
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valdes på basis av att de har ett medelvärde som ligger nära medelvärdet för 

alla som helhet samt att antalet investeringar inom dessa var många. 

Tabell 6. Multipel regression 

 

Tabell 6 presenterar resultatet från regressionsanalysen och visar om det finns 

signifikanta samband mellan de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln. Det finns ett signifikant positivt samband mellan storlek och 

exekveringstid (β=22.4, p=0.01). Tolkning är att om storlek ökar med 1 

procent så kommer Exekveringstiden att i genomsnitt öka med 22.4 procent. 

Site B har en signifikant högre β-koefficient än de andra siterna (β=48.4, 

p=0.002). Tolkningen är att Site B tar längre tid på sig jämfört med Site A, i 

genomsnitt 48.4 procent. Säkerhet har en signifikant högre β-koefficient än de 

andra typerna (β=44.3, p=0.01). Tolkningen är att säkerhet tar längre tid att 

exekvera jämfört med Kapacitetsökning, i genomsnitt 44.3 procent. 

Förklaringsgraden för de oberoende variablerna är 0.106. Genom att summera 

kvadraterna för de signifikanta variablerna (0.016 + 0.026 + 0.017 = 0.059) får 
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man fram andelen av R² som tillhör unika variabler (Tabachnick & Fidell, 

2007). Skillnaden mellan R² och den unika variansen (0.106 - 0.059 = 0.047) 

är den varians som samtliga variabler tillsammans bidrar med till R². 

Konfidensintervallet för R² är mellan 0.046 och 0.166 och beräknas utifrån 

Cohen´s (2003) formel. 

4.2.4 Summering av resultaten från investeringsdatabasen 

Medelvärdet för exekveringstiden för de analyserade investeringarna är 73 

dagar och utifrån analyserna tar vi med oss följande: 

• 10 investeringar har en exekveringstid på över ett år. 

• Site B avviker i medelvärdesanalysen (121 dagar) och siten visar på 

signifikant samband i regressionsanalysen.  

• Investeringsbeloppet visar på signifikant samband i 

regressionsanalysen samt att investeringarna med ett belopp på över 10 

000 000 SEK har ett medelvärde 172 dagar, som avviker jämfört med 

de mindre storleksintervallen. 

• När det kommer till typ av investering avviker säkerhet i 

medelvärdesanalysen som visade på 112 dagar jämfört med andra 

typer och regressionsanalysen indikerade på signifikant samband. 

Även ersättning (112 dagar) och rationalisering (116 dagar) är värda 

att följa upp då medelvärdena från dessa typer var höga men där det 

inte visade på något signifikant samband i regressionsanalysen. 

Summeringen av resultaten ger oss en inriktning för urval av respondenter att 

tillfråga för intervjuer och därmed har vi samlat in empirisk information för att 

besvara vårt första delsyfte. Urvalet bestod av de investeringar med stor 

avvikelse, investeringar som tillhör Site B, investeringar med ett 

investeringsbelopp på över 10 000 000 SEK samt investeringar inom säkerhet, 

ersättning och rationalisering. 
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4.3 Resultat från intervjuerna 

Utifrån intervjuerna fann vi ett antal förklarande kategorier som består av 

mönster av koder, vilket illustreras i kodningsschemat (se tabell 7). Dessa 

förklarande kategorier kan delas in internt och externt likt tidigare forskning 

(Alpenberg & Karlsson, 2005; Bhimani et al., 2015; Donaldson & Lorsch, 

1983; Elenkov, 1997; Eriksson, 2002; Haka, 1989; Honko et al., 1982). Vår 

tolkning av extern organisation innebär alla organisationer utanför Complete 

Vehicle. Inköp- och fastighetsorganisationen klassar vi alltså externa även om 

de ingår i Volvo Group. 
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Tabell 7. Sammanställning från intervjuerna i ett kodningsschema 

 

  



 

41(67) 

 

4.3.1 Intern organisation 

Uppföljning 

Uppföljning av investeringar har varit av olika karaktär något som flera 

respondenter påpekade. Enligt R2 så genomfördes ingen kontinuerlig 

uppföljning av investeringarna, "No escalation or follow-up". R7 menade att 

rutinerna kring uppföljningar har varit ad hoc men förbättrats "No recurrence, 

but more attention now on the follow up".  I Site B påpekades att bristen på 

kontinuerliga uppföljningar kunde vara en av förklaringarna bakom lång 

exekveringstid då investeringarna inte har varit i fokus. R6 menar att det nu 

har förbättrats och att den egna organisationen framförallt lägger mer vikt på 

uppföljning av investeringarna, "They follow up the investment projects more 

carefully now". Vid de större investeringarna var det generellt bättre rutiner 

kring uppföljningarna, vilket gällde samtliga siter, då det ofta tillsätts en 

dedikerad projektledare som har som ansvar att följa upp och kontrollera 

investeringen.  

Resursbrist 

Flera av respondenterna uppgav resursbrist och omorganisering som 

anledningar till att ingen orderläggning av investering skedde och drog ut på 

tiden. R1 påpekade att "Inget överlämnande, investeringen glömdes bort". Likt 

problematiken kring uppföljningar så var resursbrist inget som nämndes vid 

de större investeringarna utan där ansåg man att det tilldelades tillräckligt med 

resurser. Investeringstypen Replacement var det flera som nämnde resursbrist 

som en bidragande orsak. Det visade sig att denna typ kunde ha väldig 

variation i omfattning vilket gör att förklaringarna bakom att denna typ avviker 

är flera. I ett av fallen handlade investeringen om att byta ut ett instrument 

vilket skulle vara enkel och okomplicerat. Vad som då påverkade 

exekveringstiden enligt R6 var något så trivialt som semester, "The issue was 

summer holidays". I andra fall där omfattningen var större var det begränsade 
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resurser något som påpekade ligga bakom den längre exekveringstiden, R6 

“There is a limit how much investment we can handle”. 

Utbildning 

Vilken typ av utbildning inom investering var något som diskuterades med alla 

respondenter för att förstå vilken bakomliggande kunskap som fanns. Svaren 

från respondenterna visade att flera hade gammal utbildning medan flera inte 

hade fått någon typ av utbildning. R6,"It was long time ago, it could be good 

with new training", samt R7 "Yes, but long time ago", är exempel på detta. 

Flera respondenter påpekade att de gärna skulle vilja ha utbildning. R5 

framhävde "No investment training, I have only had discussions with 

colleagues. An investment training would be great". 

Process 

Det framkom från en intervju att det har varit svårt att få sitt 

investeringsordernummer som man vanligtvis får inom en vecka efter 

investeringsbeslutet, vilket påverkat exekveringstiden. Denna faktor kan den 

ansvarige för investeringen inte göra någonting åt. Det här har enligt 

respondenten varit något som varit problem tidigare år men blivit bättre de 

senaste åren. R7 beskriver att det tar lång tid att få sitt 

investeringsordernummer “Delay to get the internal order number from 

approval”. R5 påpekade att det är viktigt att rätt personer är inblandade i 

processens olika steg "The pre study was done by the management not the ones 

with best expertise". 

Investeringens komplexitet 

I många fall är tekniken komplex och ska fungera ihop med annan befintlig 

teknik, maskiner och utrustning. Komplexiteten inom investeringar och just 

svårigheten med vilken teknik som det ska investeras i var det något som flera 

respondenter påpekade är en faktor som påverkat exekveringstiden, R2 

"Supplier needed to add a new feature to the machine" och R3 "Tekniken var 
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inte mogen vid godkännandet". I ett annat investeringsfall som R3 hanterade 

fanns inte tekniken tillgänglig för provning vilket gjorde att tillverkaren får 

tillverka ett instrument när investeringen först blir godkänd. Det visade sig att 

instrumentet inte fungerade och man behövde vända sig till nya leverantörer 

vilket drar ut på processen och påverkar exekveringstiden  

Ofullständigt investeringsunderlag 

I flera investeringar framkom att underlaget inte var fullständigt. Detta står i 

kontrast mot det som framkom i flera andra intervjuer att man får god hjälp 

från organisationen vid skapandet av ett investeringsunderlag. Vissa 

investeringar är tekniskt komplexa och kräver tidskrävande förstudier samt i 

vissa fall uppkom det nya krav som påverkade investeringen efter beslutet. R1 

påpekar att i en investering skedde följande “Ett nytt dokumentationskrav 

tillkom som vi inte kände till. Tydligare vad som krävs när investeringar ska 

godkännas och bättre på att förbereda de interna projekten”. R7 framhävde 

att den förstudie som gjordes innan beslutet var begränsad och man behövde 

komplettera efter godkännande "Pre study was done after the decision". R6 

påpekade att det är viktigt att investeringsunderlaget är färdigt innan beslut 

“Ask for the money when you are confident in the project”. 

4.3.2 Extern organisation 

Samarbete med externa organisationer 

En faktor som många kommenterade var samarbetet mellan Complete Vehicle 

och de olika externa organisationerna. Flera respondenter påpekade att 

samarbetet kan förbättras. R8 poängterade att det är “Two different investment 

forums and both working independent", vilket även R2 påpekade att det var ett 

problem att förhålla sig till olika processer, "two processes, one for GTT and 

one for Purchasing". Liknande kommentar gav även R5, “Samarbetet med 

VGRE [Volvo Groups fastighetsorganisation] kan förbättras då vi inte delar 

information”. 
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Flera respondenter hänvisade också till att det blir fördröjningar för 

investeringen då man inom den egna organisationen inte känt till 

inköpsprocessen samtidigt som de externa organisationernas processer inte är 

synkade med Volvo GTT:s, R1 sa "Inköpsprocessen tar tid". R4 menade att 

teamet som arbetade med investeringen inte hade koll på hur inköpsprocessen 

går till, "Inte bekanta med sourcing board". Det framkom också att riktlinjer 

och prioritering görs på olika sätt då R8 förklarade att fastighetsorganisationen 

“They have their own priorities”, vilket även R6, “No priority for VGRE. first 

in first out”, samt R4 “Inköp har andra kriterier”, framhävde. 

Respondenterna efterfrågade mer support “Purchasing sometimes missing 

resources” (R5), "More participation from purchasing would be appreciated" 

(R8). R9 kommenterade samarbetet med inköpsorganisationen, “better 

collaboration with purchasing to improve the process”. R7 sammanfattade 

betydelsen av att ha ett bra samarbete genom “Collaborate is the greatest way 

to success”. 

Lokala förhållanden 

Lokala förhållanden visade sig påverka exekveringstiden på olika sätt 

beroende på site. På Site D är politik samt nationella lagar och regler viktiga 

inslag att ta hänsyn till vid investeringar. Det beskriver R5 där ett godkännande 

från lokala kommunen behövdes för att påbörja investeringen, vilket drog ut 

på tiden, “Worst case scenario for environmental approval”. Lokala lagar och 

regler ställer också andra krav på de som äskar investeringar då de bland annat 

behöver tänka på vilka leverantörer som ska väljas utifrån om investeringen 

behöver importeras eller inte. R8 beskrev det som att "The import is tricky". 

Investeringar kan också påverkas från externa företag utanför Volvo. 

Exempelvis kan försäkringsbolag sätt press på att det behövs vissa 

förändringar för att uppfylla lagkrav vilket gjort att man tagit snabba 

investeringsbeslut. R6 beskrev att vissa investeringar gjordes utifrån yttre 
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påverkan, “The rush from the insurance company”, vilket även R8 påpekade, 

"Speed up the approval due to safety concern". 

Tekniska förändringar 

Då Complete Vehicle är en produktutvecklingsorganisation handlar många 

investeringsbeslut om instrument och produkter vars teknik samtidigt snabbt 

utvecklas och förbättras. Det kan göra det komplicerat för de som ska välja 

vad som ska beställas vilket påverkar exekveringstiden. R1 beskrev det som 

att det ofta förekommer “tekniska förändringar när investeringen blivit 

godkänd”. Även R3 påpekade att tekniska förändringar kan påverka, 

“leverantören kunde inte leverera tekniken man beställt, då mjukvaran 

förändrats”. 

4.4 Sammanfattning av empirikapitlet 

I tabell 8 visas sammankopplingen mellan resultaten från 

investeringsdatabasen och intervjuerna. Där respondenternas svar ger en 

förklaring till de identifierade faktorerna från investeringsdatabasen. I flera fall 

är det mer än en förklaring som ligger bakom exekveringstiden och samma 

förklaring återfinns även inom olika faktorer. Detta illustrerar att de 

identifierade faktorerna från investeringsdatabasen inte i sig förklarar 

investeringens långa exekveringstid.  

I empirikapitlet kunde vi identifiera ett antal faktorer som kan tänkas påverka 

exekveringstiden. Från investeringsdatabasen fann vi tre faktorer site, storlek 

och typ. Intervjuerna gav oss ett flertal förklaringar för de identifierade 

faktorerna samt ett antal mer generella förklaringar till exekveringstiden. 



 

46(67) 

 

Tabell 8. Sammankoppling mellan investeringsdatabasen och intervjuerna 
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5 Analys 

I detta kapitel kopplas teori och empiri samman för att kunna besvara studiens 

frågeställning och uppnå studiens delsyften. Först genomförs en analys av 

investeringsprocessen, för att se om den kan ha någon inverkan på 

exekveringstiden. Detta följs av en analys av faktorer och förklaringar till 

empirin från investeringsdatabasen och intervjuerna med hjälp av den 

teoretiska referensramen. 

5.1 GTT:s investeringsprocess 

Genom att studera GTT:s investeringsprocess och jämföra mot 

beståndsdelarna i vår teoretiska modell som vi presenterades i kapitel 3, ser vi 

många likheter. I GTT:s planeringsfas planeras investeringar, det finns en 

planering som sträcker sig framåt i tiden som också investeringsbudgeten 

baseras på. GTT har en ettårig investeringsbudget vilket också är normalt 

enligt litteraturen (Brealey et al., 2011; Persson & Nilsson, 1999). Eftersom 

investeringsbudgeten sätts på ett år och man inte vet storleken på 

nästkommande års budget, ställer det krav på prognostisering av investeringar, 

för att veta när betalningar kommer ske och pengar förbrukas. Något som 

också Persson och Nilsson (1999) framhäver är att investeringens prognos har 

stor betydelse för investeringsbeslut.  

Vi ser att om flera av de investeringsbeslut som tagits under året förskjuts så 

att exekveringen hamnar inom nästkommande års budget istället, kommer 

organisationen att hamna i en komplicerad situation. Organisationen kommer 

att ha pengar kvar i årets budget samtidigt som det kommer finnas begränsat 

kapital för att kunna ta och realisera beslut nästkommande år. Det är därför 

viktigt att ha en förståelse för exekveringstiden för en investering och vilka 

konsekvenser som följer, vilket den här studien tänkt att bidra till. 
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Företagets beslut om investeringar tas på olika nivåer, vilket den teoretiska 

litteraturen påpekar vara ett vedertaget sätt (Brealey et al., 2011; Löfsten, 

2002; Segelod, 1998). Det finns en tydlig struktur där investeringarna 

supportas av personer inom organisationen och ska granskas av olika 

finansiella nivåer innan de hamnar för beslut. Detta är också något som 

respondenterna tydliggör där de får hjälp från personer både inom egna 

organisationen och från finansorganisationen för att förbereda sina 

investeringar.  

GTT:s investeringsprocess ger instruktioner till hur uppföljningen är tänkt att 

ske och lägger ansvar på den individuella organisationen att följa upp de 

investeringar som man tar sig för. Detta i enlighet med Persson och Nilsson 

(1999) som anger att i ett företag ska det finnas väl utvecklade rutiner vilket i 

regel cheferna ansvarar för. Just uppföljningen är ett område där svaren har 

varierat mellan siterna kring hur den sköts. Enligt respondenterna är 

uppföljningen begränsad på gruppnivå och vid finansorganisationen sker den 

utifrån ett uppföljningsschema. Detta analyseras vidare i avsnitt 5.2.1.  

Vid analys av GTT:s investeringsprocess framgår att den inte innehåller 

avvikande delar som vi ser påverkar exekveringstiden. Däremot finns det 

områden där framförallt uppföljning kan utvecklas inom organisationen. 

5.2 Interna förklaringar till faktorernas påverkan 

5.2.1 Uppföljning 

Alpenberg och Karlsson (2005) menar att ekonomiska styrsystem påverkar 

investeringsprocessen, vilket även framgått i de intervjuer som vi genomfört. 

Det tydligt att det inte har funnits någon strukturerad uppföljning från den egna 

organisationen eller från finansorganisationen. Vi ser att inom organisationen 

har ett stort ansvar legat på den investeringsansvarige, att se till att hen delar 

med sig av information samt signalerar vid problem. Respondenterna har 

påpekat att det inte funnits någon tydlig efterfrågan att få information om hur 
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investeringen fortskrider. Respondenterna från Site B påpekade uppföljning 

som ett tydligt förbättringsområde. Således kan den bristande uppföljningen 

vara en förklaring bakom de resultat som analysen av investeringsdatabasen 

visade, där Site B påvisade ett samband med längre exekveringstid. 

Persson och Nilsson (1999) menar att ansvarig befattningshavare ska se till att 

all personal på olika nivåer involveras i initiering och genomförande av 

investeringsprojekt. Respondenterna påpekade att uppföljning är gjord på 

olika sätt från personal inom finansavdelningen. Den ostrukturerade 

uppföljningen är något som också Persson och Nilsson (1999) skriver om. De 

påpekar att i ett företag bör det finnas väl utvecklade rutiner för att exekvera 

investeringarna (Persson & Nilsson, 1999). Genom en mer utvecklad 

uppföljning skulle Complete Vehicle kunnat fånga upp de investeringar vars 

exekveringstid drar ut på tiden, och i vissa fall tillsätta extra resurser. Likt 

Dobbins och Pike (1980) framhäver är det viktigt att vara med i början då det 

finns störst möjlighet att rätta till det som blivit fel innan det blir alltför 

kostsamt eller drar ut på tiden. Vi tror att uppföljningen skulle även kunna 

användas för att förbättra framtida investeringsprocesser. Genom 

uppföljningen kan saker i investeringsprocessen påvisas som kan ändras för 

att effektivisera kommande investeringsprocesser, vilket även Slagmulder 

(1997) påpekar. 

5.2.2 Resursbrist 

Persson och Nilsson (1999) skriver att alla investeringar tar i anspråk 

personella och finansiella resurser när de genomförs. Det är viktigt att ha 

resurser tillgängliga för de investeringar som ska göras vilket diskuterades i 

intervjuerna då det i många fall upplevs att man inte hinner med de 

investeringar man fått godkända. Utifrån intervjusvaren kan vi se att den 

största problematiken kring resursbrist finns i de mindre investeringarna, där 

man inte har dedikerade resurser att arbeta med investeringarna. De mindre 

investeringarna kan då hamna i skymundan när man behöver prioritera. 
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Studiens påvisar att resursbrist inte är en förklaring till att större 

investeringarna tar längre tid. Vad det gäller resultatet kring Site B och typ av 

investering fann vi inga tendenser att resursbrist skulle vara utmärkande i dessa 

fall.  

En del av respondenterna har varit ansvariga för flera investeringar samtidigt 

vilket kan haft en påverkan på exekveringstiden då de har varit tvungna och 

prioritera. Resursaspekten inte är något som vi ser att Complete Vehicle inte 

verkar ta hänsyn till vid godkännandet av investeringarna eftersom flertalet av 

dem som är ansvariga för investeringar påpekade svårigheten att ha tillräckligt 

med tid och prioritering för investeringen. Flera respondenter påpekar att om 

man haft mer tid eller fler resurser kunde exekveringstiden förkortats. Vi såg 

att i vissa investeringsfall var den enskilda faktorn just resursbrist som 

påverkade exekveringstiden. Persson och Nilsson (1999) påpekar att 

personalbegränsningen kan vara högst påtaglig och det kan vara svårt för 

företaget att orka med och genomföra flera projekt samtidigt. Även Honko et 

al. (1982) lyfter fram att begränsade resurser i form av personal påverkar 

investeringsprocessen. 

5.2.3 Utbildning 

Ett generellt mönster som vi fann när vi analyserat intervjusvaren var att flera 

respondenter saknade investeringsutbildning eller att det var länge sedan 

någon investeringsutbildning genomfördes. De flesta av respondenterna var 

självlärda och hade själva fått finna den information om investeringsprocessen 

som behövdes för respektive investering. Många av respondenterna eftersökte 

också utbildning för att få mer kunskap inom ämnet, vilket understryker 

behovet av att ha kunskap om investeringsprocessen. Detta påpekar Honko et 

al. (1982), som menar att kan bristande kunskap om hur en investering 

genomförs orsaka problem i investeringsprocessen.  
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Vi har inte kunnat se tydliga samband om att avsaknaden av utbildning 

påverkar exekveringstiden i våra investeringsfall.  

5.2.4 Process 

När man får sin investering godkänd inom Complete Vehicle genereras ett 

investeringsordernummer vilket används vid orderläggande och beställningar. 

En respondent påpekar att det har tidigare vara problem med att genera 

investeringsordernummer på en av siterna vilket har medfört att det ibland har 

dröjt flera veckor. Detta problem är för närvarande löst och inget som 

respondenterna nämner i de nyare investeringar som diskuterats. Vi ser därför 

ingen anledning att skulle vara något större process problem. Således är detta 

ingen förklaring bakom någon av de identifierade faktorerna utan det är en 

förklaring till en enstaka investering. 

5.2.5 Investeringens komplexitet 

Complete Vehicle är en organisation som arbetar med produktutveckling 

vilket gör att man ibland investerar i olika typer av maskiner och utrustning 

som inte finns färdiga att köpa, utan specialtillverkats för företagets ändamål. 

Det ställer krav på att en förstudie är noga utförd innan för att kunna veta vad 

man ska investera i och om det praktiskt fungerar i verkligheten. Innan det 

görs större investeringar utförs normalt en förstudie men det kan vara en 

svårighet för mindre investeringar påpekar flera respondenter. Vi har inte 

kunnat finna något samband med investeringens komplexitet och de 

identifierade faktorerna. Komplexa investeringar kunde förekomma i olika 

typer av investeringar och det handlade mer om komplexiteten i det specifika 

investeringsfallet. 

Komplex teknik kräver också höga krav på personalen att kunna göra rätt 

bedömningar om investeringar vilket Persson och Nilsson (1999) också 

påpekar. För tekniskt komplicerade projekt är det viktigt att det finns rätt 

personal för inköp, installation och drift då denna faktor är kritisk och bör tas 
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med i bedömningen av investeringen (Persson & Nilsson, 1999). Det går inte 

att negligera att den tekniska komplexiteten är en faktor som påverkar 

exekveringstiden. Det har framkommit att flera investeringar inom 

organisationen som har varit komplicerade tekniska fall som har ställt tuffa 

krav på förstudie samt organisationens och leverantörers kunnande. Vi har 

uppmärksammat att i flertalet fall har det inte gjorts tillräckliga förstudier 

innan investeringsbeslutet vilket har gjort att organisationen tvingats göra 

tidskrävande kompletteringar innan beställning. Detta har resulterat i att 

exekveringstiden har tagit längre tid, ibland flera månader, än vad som var 

tänkt från början. Vi förstår att det är en avvägning för organisationen kring 

hur detaljerade förstudier som kan göras då förstudierna är mycket 

resurskrävande. 

5.2.6 Ofullständigt investeringsunderlag 

Enligt respondenterna har man ibland inte hunnit göra fullständiga 

investeringsunderlag, exempelvis vid säkerhetsinvesteringar där beslutet varit 

påskyndat. Då investeringsunderlaget var ofullständig var den tvungen att 

kompletteras efter beslut vilket påverkade investeringsexekveringen. Vi ser en 

samstämmighet med vad Persson och Nilsson (1999) tar upp, då de anger att i 

många företag är investeringsunderlagen ibland dåligt förberedda. Om 

brådskande beslut tas av en investering med ett ofullständigt underlag så blir 

exekveringstiden för investeringen längre då det saknas underlag för att kunna 

lägga order. Påskyndas processen för äskandet, med ofullständigt underlag 

som följd, finns risk för att man missar den process, exempelvis förstudie, som 

behövs för att få investeringen på plats. Vi kunde dock inte finna någon 

koppling mellan de identifierade faktorerna och ofullständiga underlag, utan 

det rörde sig om specifika investeringsfall. 
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5.3 Externa förklaringar till faktorernas påverkan 

5.3.1 Samarbete med externa organisationer 

Samarbetet med externa organisationer var något som framförallt påpekades 

av respondenter från de identifierade faktorerna. De respondenter som 

ansvarade för de större investeringarna som exempelvis innefattar 

inköpsprocessen. Detta skulle således kunna vara en förklaring bakom de 

resultat, där storlek visade sig påverka exekveringstiden, som den kvantitativa 

analysen av investeringsdatabasen gav. 

Utifrån svaren från respondenterna har samarbetet fungerat på liknande sätt på 

de olika siterna ser vi att det är tydligt är att det inte finns någon gemensam 

agenda eller forum för investeringarna mellan Complete Vehicle och de 

externa organisationerna. Respondenterna från Site B lyfte dock fram denna 

förklaring som avgörande i många fall, vilket kan vara en förklaring bakom 

Site B:s exekveringstid. Något att framhäva är att det som prioriteras av 

Complete Vehicle också vara prioriterat av exempelvis 

fastighetsorganisationen för att exekveringen av investeringen ska vara 

effektiv. Även om Complete Vehicle tar beslut om säkerhetsrelaterade 

investeringar som prioriteras först, hamnar de in en lista hos de externa 

organisationerna och behöver på samma sätt där gå upp för beslut om 

genomförande och tillförande av resurser. Detta är en viktig aspekt som 

Persson och Nilsson (1999) påpekar att det viktigt att prioritera och ha 

effektiva planeringsprocesser och rutiner. Studien påvisar att det inte har 

funnits med i beräkning från Complete Vehicle att exempelvis 

inköpsprocessen tar ett visst antal veckor i vissa investeringsfall. Vidare 

påpekar Persson och Nilsson (1999) att det är viktigt att det finns ett väl 

utvecklat samarbete mellan olika funktioner om de investeringar som ska 

exekveras. Avslutningsvis framhäver Persson och Nilsson (1999) att det är 

lämpligt att bilda grupper för att dela information och samordna de planerade 
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investeringar inom ett ansvarsområde vilket vi anser även skulle kunna vara 

användbart för Complete Vehicle. 

5.3.2 Lokala förhållanden 

Den ekonomiska miljön med dess lokala lagar och regler är något som 

Complete Vehicle behöver ta hänsyn till eftersom man opererar i flera olika 

länder. I ett av fallen behövde den investeringsansvarige ta hänsyn till de lagar 

och regler som gällde i det specifika landet. Till viss del hade man räknat med 

detta i investeringsprocessen men godkännandet från politikerna tog ändå 

längre tid än planerat, vilket var den grundläggande orsaken till att 

exekveringstiden blev flera månader längre än normalt. Studien påvisar att 

lokala lagar och regler således är förklaringar till exekveringstiden blir lång. 

För även om hänsyn togs till den politiska aspekten fanns det ändå en 

osäkerhet, vilket Elenkov (1997) påpekar kan påverka investeringsprocessen. 

Trots det är det viktigt att ta hänsyn till politiska aspekter i beräkningar och 

betalprognoser som man gör, då det i vissa fall kan fördröja orderläggande 

med många månader. 

Denna förklaring kopplas inte ihop med den site som påvisade samband utan 

det gällde en annan site. Vi fann heller ingen koppling till storlek eller typ. 

Lokala förhållanden utgör således något som kan förklara exekveringstiden i 

specifika investeringsfall beroende på innehåll. 

5.3.3 Tekniska förändringar 

Respondenterna påpekade att när en investering innehåller teknisk komplexitet 

kan den vara sårbar för tekniska förändringar. Äskandet kunde då baseras på 

en teknik som under processen hunnit bli gammal och man därmed behövde 

förändra tekniken för att det skulle passa ihop med befintliga system. Likande 

mönster när det kommer till tekniska förändringar fann även Honko et al. 

(1982). Vi inser att det är viktigt att beakta tekniska förändringar och att man 

tar hänsyn att så kan ske i investeringar med tanke på den snabba tekniska 
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utveckling som sker i samhället. Den tekniska förändringen som förklaring 

handlade om specifika investeringsfall och vi kunde inte finna någon koppling 

till de identifierade faktorerna. 

  



 

56(67) 

 

6 Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens resultat och slutsatser. Kapitlet 

innehåller även en reflektion kring studiens implikationer och begränsningar 

samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Besvara forskningsfrågan genom att uppnå studiens delsyften 

Studien utformades med anledning av att ledningen inom Complete Vehicle 

upplevde en problematik kring att investeringar tar lång tid att exekvera samt 

utifrån att tidigare forskning inom denna specifika del inom 

investeringsprocessen var begränsad. Utifrån detta formulerades studiens två 

delsyften; identifiera vilka materiella investeringar inom organisationen som 

tar längst tid att exekvera samt identifiera faktorer som kan ha påverkat 

exekveringstiden, och finna förklaringar till varför vissa investeringar tar 

längre tid att exekvera samt förklara hur de identifierade faktorerna kan 

påverka exekveringstiden. 

6.1.1 Delsyfte I: Site, storlek och typ påverkar exekveringstiden 

Vad gäller det första delsyftet, identifiera faktorer som påverkar 

exekveringstiden, visar resultatet av denna studie att det är följande faktorer 

påverkar exekveringstiden: 

• Site (den geografiska plats till vilken investeringen tillhör) 

• Storlek på investeringsbeloppet 

• Typ av investering 

Resultaten liknar de faktorer som tidigare forskning funnit när 

investeringsprocessen har studerats i ett bredare perspektiv (Alkaraan & 

Northcott, 2013; Eriksson, 2002; Papadakis et al., 1998; Pop, 2012; Wikman, 

1994). 
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6.1.2 Delsyfte II: Förklaringar av exekveringstiden 

Utifrån resultatet av studien fann vi följande förklaringar till hur de 

identifierade faktorerna kan påverka exekveringstiden: 

Bristen på uppföljning är en utmärkande förklaring till hur site påverkar 

exekveringstiden. 

Studien påvisar att uppföljning av investeringar skett oregelbundet, och 

särskilt i den site som visade samband med exekveringstiden i analysen av 

investeringsdatabasen. Studien har visat att investeringar har glömts bort och 

inte följts upp vilket förklarar att dessa investeringar har tagit längre tid att 

exekvera. Vår slutsats är att kontinuerlig uppföljning är viktig när det gäller 

exekveringstiden för att se till att investeringsprocessen går framåt, identifiera 

eventuella problem i tid och uppdaterad prognostisering samt förbättra 

nästkommande investeringsprocess. 

Investeringar som kräver externt samarbete är en utmärkande förklaring till 

hur site, storlek och typ påverkar exekveringstiden. 

När externa organisationer såsom inköp och fastighet är inblandade i 

investeringar orsakar det tidsfördröjning för exekveringstiden. Studien har 

funnit att det saknas etablerade samarbetsforum och de externa 

organisationerna har sina egna processer och prioriteringar av investeringar. 

Samarbetet med externa organisationer är en återkommande förklaring vid de 

större investeringarna eftersom framförallt inköpsprocessen är obligatorisk 

och är en process som tar tid. I den site som visade samband med 

exekveringstiden i analysen av investeringsdatabasen, är förklaringen att siten 

och fastighetsorganisationen hade olika prioriteringar. När det kommer till typ 

av investering har det framkommit att typ kategoriseringen inte påverkar 

exekveringstiden utan den påverkas av vad den specifika investeringen 

handlar om. I de fall där faktorn typ utmärker sig är förklaringen att de har 

inneburit externa samarbeten. Vår slutsats är att ett gemensamt forum 

tillsammans med externa organisationer, vilket ger förståelse för vilka 
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investeringar som Complete Vehicle planerar att genomföra, skulle förbättra 

samarbetet och förkorta exekveringstiden. 

Ytterligare förklaringar till längre exekveringstid 

I studien fann vi även ytterligare förklaringar till varför vissa investeringar tar 

längre tid att exekvera som inte gick att härleda till de identifierade faktorerna. 

Dessa förklaringar ska inte försummas utan är viktiga att ta i beaktning när det 

gäller längre exekveringstid. Det inbegriper följande förklaringar: 

• Lokala förhållanden, där lagar och regler försvårar processen. 

• Det finns få resurser och begränsat med tid att arbeta med investeringar 

framförallt vid mindre investeringar inom organisationerna.  

• Fullständiga investeringsunderlag är viktiga framförallt när 

investeringarna är komplexa vilket kräver väl genomarbetade 

förstudier.  

• Tekniska förändringar kan försena processen på grund av att 

underlaget som investeringsäskandet är baserat på har förändrats efter 

beslut 

6.2 Diskussion kring studiens implikationer 

6.2.1 Praktiska aspekter 

Det finns riktlinjer för hur lång exekveringstiden får vara inom Complete 

Vehicle och 97 procent av de investeringar som studerades uppfyller dessa 

kriterier. Detta tyder på att problemet inte är omfattande utifrån riktlinjerna 

men de investeringar som har lång exekveringstid kan i många fall förbättras. 

För även om riktlinjerna uppfylls så kan den årliga investeringsbudgeten 

påverkas av längre exekveringstid, då man skjuter kostnader framför sig. 
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Vi tror att det viktigt att inte enbart fokusera på att förkorta exekveringstiden 

då risk finns att man äventyrar investeringarnas kvalitet eftersom vissa 

investeringar innefattar exempelvis inköpsprocessen. Vi ser att det finns 

möjligheter för Complete Vehicle att exempelvis förbättra samarbete med 

externa organisationer och uppföljningen. I de investeringsfall som kräver 

samarbete med externa organisationer finns det ingen anledning att ta egna 

investeringsbeslut om exempelvis fastighetsorganisationen inte har resurser att 

disponera. Att säkerställa att uppföljningen fungerar är värdefullt för att 

kontinuerligt följa upp vad som händer med investeringarna efter beslut för att 

hålla koll på investeringar som man tagit. Vi ser, likt Claesson och Hiller 

(1982) i deras studie, inga hinder till att överförbarheten i vår studie i någon 

större utsträckning avviker från förhållandena i andra bolag. 

6.2.2 Teori och metod aspekter 

Teori aspekter 

Den teoretiska referensram som inhämtats till denna studie bygger på faktorer 

och förklaringar som påverkar investeringsprocessen i ett bredare perspektiv, 

se tabell 9. Utifrån resultaten från denna studie kan vi se att flera av faktorerna 

och förklaringarna även gäller specifikt för exekveringstiden. Dock kan vi 

addera samarbete med extern organisation som en förklaring till längre 

exekveringstid. Denna förklaring har inte påvisats i vår litteraturgenomgång. 

Denna förklaring skulle kunna vara specifikt knuten till just exekveringstiden 

och inte investeringsprocessen i stort. En anledning till att externt samarbete 

kan vara knuten till just exekveringstiden är för att många samarbetsaspekter 

behöver vara klarlagda både före och efter beslutet, såsom prioriteringar och 

resurser, för att första investeringsorder ska kunna läggas utan oväntad 

tidsfördröjning. 
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Tabell 9. Faktorer och förklaringar för exekveringstiden 

 

Metod aspekter 

Valet av flermetodsforskning var ett gynnsamt arbetssätt i vår studie. 

Resultaten från investeringsdatabasen gav oss en vägledning framåt men det 

var först när vi utförde intervjuerna som vi kunde förstå hur de bakomliggande 

faktorerna som påverkar exekveringstiden kan förklaras. Båda metoderna var 

viktiga för studien och stödjer det som Ivankova och Stick (2006) framhäver 

angående att viktiga aspekter kan missas vid enbart en forskningsmetod. 

6.2.3 Samhälleliga aspekter 

Investeringsprocesser förekommer även inom den offentliga sektorn (Bhimani 

et al., 2015). Därav kan även resultatet från denna studie vara intressant utanför 

den privata sektorn vilket kan få betydelse för samhället i stort. Vår studie har 

visat på att längre exekveringstid i vissa fall påverkas av inköpsprocessen. 

Inköpsprocesser finns även inom den offentliga sektorn. Där offentlig 

upphandling kan effektiviseras vilket kan få stor betydelse för företagen, för 

medborgarna samt myndigheternas ekonomi (Hausel Heldahl & Värja, 2019). 
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6.3 Studiens begränsningar 

En begränsning för denna uppsats är att respondenterna för denna studie endast 

bestod av ansvariga för investeringar. För att få en mer komplett bild av 

problematiken hade det var gynnsamt att även intervjua personer från externa 

organisationer samt personer som är ansvariga för riktlinjer och policies för 

budget och uppföljning. Anledningen till att detta inte gjordes var tidsaspekten 

för studien. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Tidigare forskning kring exekveringstiden är begränsad och resultatet från 

denna studie visat på faktorer som påverkar exekveringstiden och förklaringar 

till dessa. Därför är fortsatta studier inom detta område intressant att undersöka 

vidare. Exempel på forskning kan vara inom Volvo GTT:s organisationer. Det 

skulle även vara givande att undersöka hur exekveringstiden för investeringar 

ser ut inom andra företag inom samma bransch som det undersökta företaget, 

för att se om det finns liknande problemdiskussioner angående investeringars 

exekveringstid. Utifrån diskussionen om samhälleliga aspekter är offentlig 

sektor ett område att studera exekveringstiden.  

Då investeringsbudgeten påverkas av exekveringstiden är annat möjligt 

område att undersöka vilka effekter förändrade budgetformer får, exempelvis 

ändrade tidsperioder eller att avskaffa den helt. 
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