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I 

Förord 
Vi vill tacka respondenterna från Be-Ge, Elajo, Handelsbanken, Nordea, Saft, Scania och 
Swedbank som varit vänliga att ta sig tid att delta i vår studie. Vi vill även tacka vår handledare, 
Thomas Karlsson vid Handelshögskolan BBS, för guidning genom uppsatsarbetet. Ett stort tack 
även till våra opponenter som hjälpt oss i framställandet av uppsatsen genom att ge oss 
intressanta och givande kommentarer på vårt arbete.  
 
Kalmar den 28 maj 2009 

 

 

 

 

 

 

____________________    ____________________ 

Lisa Alm      Malin Sundin 

 



 

II 

Sammanfattning  
Sammanlagt intervjuades tre banker och fyra företag. Dessa företag är Be-Ge, Elajo, Saft och 
Scania och bankerna är Handelsbanken, Nordea samt Swedbank. Företagen är samtliga 
verksamma i Oskarshamn och bankerna i Kalmar, detta är inget vi ansåg vara en belastning för 
uppsatsen då vi tidigt gjorde antagandet att bankernas förfarande inte varierade nämnvärt som en 
följd av dess geografiska läge, vilket även bekräftades under empiriinsamlingen.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka de valda företagens iordningställande av kalkyler som 
underlag för investeringar. Även att undersöka de större bankernas genomgång och användande 
av kalkylerna som underlag för kreditbeslut. Samt att se hur finanskrisen har påverkat in-
vesteringsbedömningar i företagen så väl som hos bankerna.  
 
Vi har valt att arbeta utifrån en huvudfråga samt fyra forskningsfrågor. Dessa syftar till att ge 
uppsatsen en klar struktur samt tillsammans svara på uppsatsens syfte. Den huvudfråga vi har 
arbetat efter lyder; 
 
Vilka kalkyler arbetas fram på företagen och vilka av dessa är väsentliga för att få lån godkänt 
för investeringen?  
 
Utifrån dessa, sammanlagt, fem frågor, empirin samt litteraturen har vi kommit fram till följande 
slutsatser.  
 
Det som framkommit är bland annat att företagen inte använder de mer avancerade kalkylerings-
metoderna, de aktuella företagen använder sig av pay-back metoden samt gör en kassaflödes-
analys. Från bankerna har återbetalningsförmågan poängterats och någon specifik kalkyl har inte 
framhållits som mest användbar för beslutsfattande. Att det nu råder en stor finanskris har inte 
påverkat bankerna, åtminstone inte dess kreditbedömningar, dock har företagen påverkats i olika 
grad.  
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1. Inledning 
Inledande kapitel i denna uppsats beskriver bakgrunden till undersökningen. Bakgrunden 

redogör för den förförståelse vi hade då uppsatsarbetet inleddes. Vidare definieras syfte och 
problemformulering på ett tydligt sätt. Kapitlet innehåller även en redogörelse för gjorda av-
gränsningar för genomförande av undersökning och uppsats. Vi har även valt att i slutet av 
kapitlet visa en disposition över uppsatsens uppbyggnad, de kapitel uppsatsen består av och 
kortfattat vad de innehåller. Det syfte samt den problemformulering som definieras i detta 
kapitel besvaras senare.  

 
1.1 Bakgrund 
En exakt datering för när de olika investeringskalkyleringsmetoderna, som behandlas i denna 
uppsats, uppstod eller hur de förändrats samt utvecklats över tiden finns inte tillgänglig. Däremot 
hävdar Parker (1968) att Simon Stevin applicerade nuvärdesmetoden på finansiella investeringar 
redan 1582. Vidare nämner Parker (1968) att metoden fick sitt verkliga lyft först i början av 
1960-talet. Vi finner det fascinerande att Parker haft möjlighet att påträffa information som visar 
på att nuvärdesmetoden nyttjades så tidigt som 1582. I en värld av ständig förändring är det 
intressant att hitta teorier och metoder vars grundprinciper inte förändrats över tiden. Trots detta 
har vi stött på information som tyder på att de olika metoderna anpassats efter det rådande 
ekonomiska läget. I uppsatsen görs antagandet att förändringar och utvecklande av investerings-
kalkyleringsmetoderna inte har varit betydande för grundprinciperna i respektive metod. Vidare 
antas att metodernas popularitet har varierat över tiden. Det kan bero på en rad olika orsaker som 
diskuteras nedan.  
 
Intresse för ett ämne uppstår inte ur tomma intet utan en viss förförståelse och kunskap om 
ämnesområdet krävs. För oss väcktes intresset under tiden som högskolestudenter, bland annat 
under föreläsningstillfällen. Fortsättningsvis ges en redogörelse av den förförståelse vi haft som 
utgångspunkt.  
 
Inom företagsekonomin råder det ständigt olika inriktningar i samband med företagsstruktur och 
kalkyleringsmetoder, dessa följer organisationerna i den mån de önskar och har möjlighet till. 
Inriktningarna kan uppkomma till följd av konsumenternas och omgivningens krav på en modern 
och aktualiserad verksamhet. Det ekonomiska läget, regler samt förordningar påverkar 
informationsbehovet inom Sveriges näringsliv och påverkar därmed organisationerna och dess 
struktur. Organisationer kan inte alltid följa de rådande inriktningarna, detta på grund av att det 
skulle bli allt för dyrt att ständigt förändra och uppdatera exempelvis organisationsstruktur, 
informationssystem och ekonomisystem. Vilket kan leda till att organisationer falskt uppger att 
de anpassat sina system efter den aktuella inriktningen, istället anpassas systemen först då 
ledningen i organisationen själv anser att det är nödvändigt samt då ett attraktivt alternativ finns 
att tillgå. Inriktningarna kan även påverkas av den tekniska utvecklingen, som det ökade 
användandet av datorer.  
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Vi anser att de olika inriktningarna inom organisationsområdet är bra och att de hjälper till att 
hålla organisationerna aktuella och uppdaterade. Om krav inte fanns från omgivningen på att 
organisationerna skulle följa de olika inriktningarna ser vi en risk att det i slutändan skulle leda 
till föråldrade organisationer. Samtidigt är vi medvetna om att det är dyrt och tidskrävande för 
organisationerna att följa alla de olika inriktningar som finns, detta gör att vi känner oss kluvna i 
sammanhanget. Det är bra att organisationerna inte följer alla de olika inriktningarna som finns, 
men samtidigt ser vi inte att det är positivt att de anger för sina intressenter att de faktiskt följer 
aktuella inriktningar, trots att de inte gör det.   
 
Investeringskalkyleringsmetoder används av organisationer för att bedöma en investering och 
dess utfall. Då beslut fattats angående en investerings realisering blir nästa steg att besluta an-
gående finansieringsform. Ämnar organisationen genomföra en större investering krävs oftast 
finansieringshjälp i form av främmande kapital vilket kan erhållas från kreditinstitut. Olika 
kreditinstitut bedömer företagens möjligheter att få kredit i samband med de aktuella in-
vesteringarna. För att möjliggöra en bedömning av detta slag krävs information från 
organisationen, frågan blir då vilken information söker och baserar kreditinstituten sina beslut på. 
Vi har gjort antagandet att banker har egna metoder för att avgöra huruvida de ska bevilja kredit. 
Samtidigt tror vi att de använder sig av det material som organisationen har tagit fram för deras 
egen bedömning av investeringen. Frågan är bara vilken information som är intressant för 
bankerna och hur de använder sig av densamma.  
 
I världen råder nu en av vår tids största finanskriser samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur. 
Ett konjunkturläge bestäms av den ekonomiska aktiviteten i förhållande till en trend. Detta inne-
bär att det är högkonjunktur så länge den faktiska nivån på BNP är högre än den nivå som är 
kompatibel med en stabil inflation. Det är först då denna nivå på landets BNP passeras under en 
konjunkturnedgång som en lågkonjunktur inleds. (www.konj.se) Vilket innebär att lågkonjunk-
turen förvärras av finanskrisen och viceversa. För organisationerna innebär en lågkonjunktur att 
de ofta måste minska på arbetsstyrkan, minska produktionen och eventuellt vänta med planerade 
satsningar. Allt som en följd av lågkonjunkturens negativa inverkan på försäljningen. Finans-
krisen förvärrar situationen och en organisation som klarar en “normal” lågkonjunktur drabbas 
nu kraftigt. I en kris ökar risken att en organisation eller privatperson hamnar i obestånd och 
därmed försvåras möjligheterna till kredit. Detta borde påverka organisationer som trots 
finanskris och lågkonjunktur väljer att investera och ämnar expandera. Framtiden kan komma att 
påvisa huruvida rådande finanskris lett till tillfälliga förändringar i kalkyleringsmetoderna, på 
samma sätt som 1980-talets inflation tvingade organisationerna att då beakta inflationsfaktorn i 
sina investeringsbedömningar.   
 
Finansinstitut som banker finansierar sin verksamhet genom in- och utlåning. Dagens 
ekonomiska situation tror vi har bidragit till att banker är betydligt mycket mer försiktiga och 
kräver större säkerheter vid utlåning, detta torde ha påverkat organisationernas investerings-
möjligheter. Även bankernas egen finansiering måste påverkas av denna höga grad av osäkerhet. 
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Det talas om att de organisationer som investerar och satsar under krisen kommer ha ett mer 
fördelaktigt läge efter krisen och efter konjunkturens vändning. Det ränteläge som råder idag 
anser vi är fördelaktigt för företag som ämnar investera men samtidigt tror vi att bankerna är 
försiktiga och kräver ökade säkerheter när de ska låna ut pengar att de sätter stopp för 
satsningarna. Sveriges riksbank sänker räntorna för att uppmana till investeringar och för att 
försöka stimulera den svenska ekonomin (www.riksbank.se), men då bankerna är försiktiga 
fungerar detta inte som planerat.  
 
Vi önskar uppmärksamma investeringskalkyleringens användande från två sidor, från företagen 
men även bankernas nyttjande av desamma. Väsentligt när ämnet diskuteras är att se om 
företagen ger bankerna samtliga kalkyler de framställt eller om det framställs speciella kalkyler 
enbart för att tillgodose bankernas krav och behov. Kanske gör företagen ett merarbete som 
varken bankerna eller de själva har användning av. Då lågkonjunktur och en högaktuell finans-
kris råder i världen såväl som Sverige anser vi att det är intressant och viktigt att försöka belysa 
eventuella skillnader som uppstått i arbetet med investeringar och investeringskalkylering i 
företagen och bankerna.  
 
1.2 Problemdiskussion 
Uppsatsen behandlar vilka kalkyler och kalkyleringsmetoder som används i praktiken på före-
tagen samt vilka, om ens någon, av dessa kalkyler som bankerna anser väsentlig. Då världen 
under uppsatsens sammanställande befann sig mitt i en finanskris och lågkonjunktur återspeglas 
detta i uppsatsen. Återspeglingen skildrar sig bland annat i att vi valt att under intervjuerna söka 
information om skillnader i synen på investeringar och lån nu mitt i krisen, jämfört med innan 
krisen. Vid intervjuerna på bankerna har vi även valt att ställa frågor om hur de ser på framtiden.  
 
Under tiden som studenter på högskolan i Kalmar samt Kristianstad har vi vid flertalet tillfällen 
kommit i kontakt med investeringskalkylering på olika vis. Däremot har vi inte vid något tillfälle 
fått information kring vad det är banker använder för information då de beviljar kredit till före-
tag. Vilket har gjort oss intresserade av att undersöka även detta som ytterligare en aspekt i upp-
satsen. Till viss del bestod intresset för denna uppsats i att få se hur organisationernas kunskaper 
om investeringsbedömningar används i praktiken. Ytterligare en del låg i att få en större inblick i 
bankernas arbete gentemot deras företagskunder, främst att se hur de arbetar med kreditför-
frågningar gentemot desamma. I och med uppsatsen önskade vi att på ett bra sätt kunna skapa en 
inblick och förståelse i företagens arbete med investeringskalkylering, samtidigt som vi får in-
blick i till vem, i vilket syfte, företagen gör sina kalkyler. Således undersöks om kalkylerna är 
skapade enbart för företagen eller om de även används som beslutsunderlag hos banken.   

 
1.3 Problemformulering 
Vår huvudfråga kom att bli:  
 
Vilka kalkyler arbetas fram på företagen och vilka av dessa är väsentliga för att få lån godkänt 
för investeringen?  
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Vilken information söker bankerna från företagen för att bevilja kredit? 
Vilken information kräver företagen internt för att genomföra en investering? 
Visas samtliga kalkyler upp för banken?  
Ser situationen, angående investeringar, annorlunda ut i företag och banker nu mitt i krisen än 
innan? 

 
1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka de valda företagens iordningställande av kalkyler som 
underlag för investeringar. Även att undersöka de större bankernas genomgång och användande 
av kalkylerna som underlag för finansieringsbeslut. Samt att se hur finanskrisen har påverkat 
investeringsbedömningar i företagen så väl som hos bankerna.  

 
1.5 Avgränsning 
Ämnesområdet är investeringskalkylering, det är endast denna typ av kalkyler som behandlas i 
uppsatsen, vi är samtidigt medvetna om att företag använder sig av flera olika typer av kalkyler i 
sitt dagliga arbete. Vi fokuserar inte på kortfristig finansiering utan inriktar oss på långsiktig 
finansiering. Detta innebär att vi inte kommer att ge redogörelse för exempelvis leverantörs-
skulder och kortfristiga skulder som finansieringsalternativ, trots att vi är medvetna om att dessa 
former av finansiering används i organisationer. Denna inriktning har gjorts då kortfristig 
finansiering normalt inte används som en form av finansiering för investeringar.  
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1.6 Disposition 

 
 

  

Figur 1. Disposition 
Källa: Egen 
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Slutsatser

Figur 2. Förfarande  
Källa: Egen 

Fördjupa 
förförståelsen 
med hjälp av 
litteratur

2. Metod  
Kapitlet behandlar det tillvägagångssätt som valdes för genomförandet av denna uppsats. 

Nedan berörs metodval som abduktiv ansats, semistrukturerade intervjuer samt det veten-
skapliga förhållningssättet. Vidare behandlas en metodkritik där det aktuella metodvalet har 
granskats med kritiska ögon. Att tidigt börja fundera på vilka metoder som ska användas i 
uppsatsarbetet anser vi gör hela uppsatsarbetet mer strukturerat och genomtänkt och i slutändan 
leder till ett bättre utfört uppsatsarbete. Vi har valt att börja detta kapitel med en redogörelse för 
det förfarande vi har i denna uppsats för att sedan redogöra för de olika tillvägagångssätt som 
använts. 

 
2.1 Förfarande   
Vi har bedrivit litteraturinsamling med 
syfte att söka relevanta metoder. För att 
genomföra detta har vi successivt sökt ny 
fakta både genom redan befintliga källor, 
som litteratur och artiklar, samt genom 
intervjuer. Vi har under arbetets gång 
analyserat de metoder och den litteratur 
som samlats in för att utifrån dessa avgöra 
vad som behöver kompletteras ytterligare. 
Vi har inte avgränsat oss i något speciellt 
skeende i investeringskalkyleringen utan 
söker att se till hela händelseförloppet, från 
tanke till verklighet.  
 
Bilden till höger är egenkonstruerad och 
beskriver det förfarande som användes vid 
arbetet med uppsatsen. I starten av uppsats-
arbetet använde vi oss av litteratur för att 
skapa en större förförståelse och ge oss 
bättre underlag vid empiriinsamlingen. Detta då vi ansåg att det skulle hjälpa oss att få den 
empiri vi ville åt. Steg två var att samla empiri genom intervjuer, vi har sammanlagt gjort sju 
intervjuer, tre med banker och fyra med företag. Då intervjuerna var genomförda och samman-
ställda gick vi tillbaka till litteraturen för att komplettera litteraturen till den empiri vi fått fram. I 
detta stadium kompletterade vi även med andra uppsatser och artiklar. Steg fyra var att koppla 
ihop litteraturen och empirin samt att analysera desamma. Det femte och sista steget i 
uppsatsarbetet var sammanställandet av slutsatser.  
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2.2 Metodval  
Enligt Hartman (2004) handlar hermeneutik inte om hur världen är utan hur den uppfattas, eller 
tolkas. I uppsatsen har ett hermeneutiskt förhållningssätt tillämpats, vilket innebär att den 
litteratur som använts granskades kritiskt samtidigt som förståelsen för densamma och den över-
gripande problemformuleringen har legat i fokus (Bryman & Bell, 2005). Fokus har under upp-
satsskrivandet pendlat mellan att förstå investeringskalkylering som helhet samt att fördjupa 
förståelsen för enskilda delar av ämnet och dess användande. Även intervjuerna och den empiri 
som därigenom framkommit har behandlats på likvärdigt sätt. I och med det valda förhållnings-
sättet har vi i slutänden sett till helheten i ämnesområdet. Vi har använt oss av en abduktiv ansats 
vilket innebär att vi om vartannat samlat in metoder, litteratur samt empiri. Metoder och litteratur 
har först samlats in för att ge underlag för intervjufrågorna och sedan för att komplettera och ge 
en djupare förståelse för empirin. Vi bedrev en kvalitativt inriktad forskning vilket innebär att vi 
genomförde kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. (Patel & Davidson, 2003)  
 
2.2.1 Abduktiv ansats 
Deduktiv ansats innebär att relevant fakta samlas in och bearbetas för att sedan förankras genom 
empiriinsamling. Induktiv ansats innebär å andra sidan att det i första stadiet samlas empiri för 
att sedan behandla relevant fakta utifrån detta. Abduktiv ansats är en kombination av induktion 
och deduktion då en teori formas utifrån tidigare insamlad empiri. Teorin testas sedan genom ny 
empirisk insamling. Ansatsen innebär en ständig pendling mellan deduktiv och induktiv ansats. 
Pendlingen innebär att teorierna revideras allteftersom för att anpassas efter den nya vinkeln som 
uppsatsen kommit att få. (Patel & Davidson, 2003) Abduktiv ansats kan även tolkas som att 
teorier eller metoder i början av uppsatsarbetet används för att skapa en förförståelse för det 
aktuella ämnet. Denna förförståelse krävs för att relevanta frågor ska kunna formuleras inför 
empiriinsamlingen. 
 
Vid valet av ansats pendlade vi mellan deduktiv och abduktiv ansats. Eftersom båda tillåter en 
litteraturinsamling i uppsatsarbetets inledning, vilket även var det som föreföll som det bästa 
alternativet för uppsatsen. På detta sätt hade vi goda förutsättningar för att vid intervjutillfället få 
fram relevant empiri. Valet föll på abduktiv då denna ansats möjliggjorde den pendling mellan 
litteratur och empiri som vi ansåg vara det bästa alternativet för denna uppsats. Då det även är 
den abduktiva ansatsen som är lämpligast att kombinera med ett hermeneutistiskt förhållningssätt 
samt en kvalitativt inriktad forskning kom denna slutligen att bli det naturliga valet. 

 
2.2.2 Strategival  
Det finns främst två strategier inom den företagsekonomiska forskningen. Dessa är kvalitativ 
respektive kvantitativ forskning. Kvantitativ strategi behandlar främst statistiska analyser med 
hjälp av bearbetnings- och analysmetoder. Här är det viktigt att ha en stor mängd empiri för att 
uppnå en hög tillförlitlighet. Kvalitativ strategi behandlar tvärtemot den kvantitativa inga 
statistiska analyser utan inriktar sig på verbala analyser. Empiri samlas via djupgående intervjuer 
och här är inte mängden empiri i fokus utan snarare att det är relevant information som fram-
kommit. (Patel & Davidson, 2003) Inom den kvalitativa forskningen är en grundförutsättning att 
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den objektiva sanningen inte existerar, snarare anses att individer själva konstruerar en bild av 
verkligheten. Anhängare av denna strategi har ett tolkande synsätt enligt det hermeneutistiska 
perspektivet. (Bryman & Bell, 2005) 
 
För denna studie har vi valt en kvalitativ strategi. Valet gjordes eftersom det vi sökte hos våra 
respondenter var specifik djupgående fakta om ett ständigt aktuellt ämne, investerings-
kalkylering. På samma gång gavs möjligheten att under intervjun anpassa och vidareutveckla 
specifika delar av denna.    

 
2.2.3 Validitet 
För att uppnå en hög validitet kan begreppet reliabilitet inte uteslutas eftersom begreppen 
ständigt påverkar varandra. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en undersökning, frågan be-
handlar ifall resultaten av undersökningen skulle bli den samma om undersökningen genom-
fördes på nytt. Validitet handlar å andra sidan om att mäta rätt saker eller få fram relevant empiri 
och fakta, för att få giltighet. (Patel & Davidson, 2003) Vidare nämns tre tumregler för arbete 
med reliabilitet och validitet; 

1. ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet.  
2. Låg reliabilitet ger låg validitet. 
3. Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet.” 

(Patel & Davidson, 2003 sid. 99) 
 
I en uppsats av detta slag påverkas tillförlitligheten av en mängd faktorer. Alla dessa faktorer är 
inte påverkbara från vår sida. Exempelvis är reliabiliteten ett mått på huruvida samma 
information framkommer med olika intervjuare. I denna uppsats har vi ämnat öka denna tillför-
litlighet genom att noga diskutera vilken information som söktes och gemensamt diskuterat 
eventuella följdfrågor, denna bakomliggande kunskap leder till att reliabiliteten är relativt hög, 
gällande de aktuella organisationerna.  Om individer med annan förkunskap än oss väljer att 
genomföra intervjuer med samma respondenter och samma intervjuunderlag är sannolikheten 
dock liten att de skulle finna exakt samma information. Däremot vore det högst osannolikt att de 
fick information som direkt bestred den information vi nått. Resultaten borde inte heller skilja 
särdeles mycket då det är ett konkret ämne som inte lämnar utrymme för tolkningar, från endera 
sida.  
 
2.3 Primärdata och sekundärdata 
En primärkälla är ögonvittnesskildringar eller förstahands rapporteringar, vilket innebär att de 
intervjuer vi genomfört agerar som primärdata i uppsatsen (Patel & Davidson, 2003). Inter-
vjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att de ger utrymme för följdfrågor 
från intervjuarens sida samt utvecklande svar från intervjupersonen. Trots detta kan frågor 
sammanställas i förväg för att ligga till grund för intervjun. Kritik som riktats mot denna typ av 
intervjumetod är att de kan ge dålig jämförbarhet mellan olika intervjutillfällen. (Bryman & Bell, 
2005) Denna risk har minimerats dels genom att se till att de personer vi mött är väl insatta i 
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ämnet. Ämnet är väldigt teoretiskt vilket medfört att utrymmet för tolkningar eller påverkande 
känslor från intervjupersonens sida minimerats. De intervjuer vi genomfört är av kvalitativ form. 
Enligt Widerberg (2002) är det faktum att forskaren följer upp de delar av intervjupersonens 
berättelse som kan ge en djupare inblick i intervjupersonens förståelse för ämnet som utmärker 
en kvalitativ intervju. Kvalitativ intervju innebär att det är det specifika samtalet som uppstår 
mellan intervjuperson och intervjuare som är det väsentliga (Widerberg, 2002).  
 
En sekundärkälla är alla andra typer av källor än primärkällor, hit hör exempelvis metoder från 
litteratur och vetenskapliga artiklar (Patel & Davidson, 2003). Vid användningen av sekundär-
data är det viktigt att beakta det faktum att tillgång inte finns till det undersökningsunderlag på 
vilket sekundärdata är baserat på. (Eliasson, 2006)   
 
Uppsatsen har till stor del baserats på sekundärdata, främst publicerad litteratur använd vid 
undervisning. Denna typ av sekundärdata är inte lika noggrant granskad som den som publiceras 
i vetenskapliga tidsskrifter. Dock ansåg vi att genom bekräftande från flertalet källor minimeras 
risken för eventuella felkällor. Den litteratur vi har använt oss av har i de flesta fall använts av 
tidigare studenter samt på olika lärosäten som undervisningsmaterial. Vi har behållit det kritiska 
tänkandet genom hela processen.  

 
2.4 Urval 
Urval behandlar de val av litteratur och empiri som gjorts under arbetets gång. Vad gäller möjlig-
heten till intervjuer stod och föll vi med företagens välvilja. Därigenom fick vi information från 
de företag som valde att medverka i uppsatsen, vi fick den information som fanns tillgänglig för 
oss. Då vi såg över vilka företag och banker som var intressanta för vår uppsats beslutade vi att 
använda oss av storbanker som i skrivandets stund fanns tillgängliga i Kalmar, samt arbetade 
mot företag. När det kom till att välja företag såg vi främst till företag i Oskarshamnsregionen. 
Företagen som kontaktades är alla bland de större bolagen på den aktuella orten. Att det var de 
större företagen som blev aktuella berodde främst på ett antagande som vi gjort om att större 
företag investerar mer, men även är mer formella i sina framtaganden av investeringskalkyler.  
 
På orten fanns ett flertal större företag men de som vi valde kom att bli; BE-GE Företagen AB, 
Elajo, Scania och Saft. Dessa fyra valdes eftersom de är väl representerade och väletablerade på 
orten samt ansågs intressanta för uppsatsen. Bankerna valdes i Kalmarregionen och kom att bli 
Handelsbanken, Nordea samt Swedbank.  
 
2.5 Metodkritik  
Med vald metod finns det som alltid nackdelar och svagheter. Det vi bedömt som en betydande 
risk är vår påverkan på intervjupersonerna. Detta kan leda till att empirin vinklas i den riktning 
som vi önskar. För att minimera inverkan på intervjupersonerna och dess svar har vi låtit dem 
fritt svara på frågorna och istället kompletterat bristen på information med följdfrågor. Vi 
diskuterade innan intervjuerna olika intervjutekniker och möjliga följdfrågor för att vara beredda 
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på möjliga utfall. Därmed har vi arbetat fram ett än mer öppet sinne och därmed minimerat 
risken för en alltför styrd intervju. 
  
Om istället en kvantitativ metod valts hade resultatet varit överförbart på en större mängd 
organisationer. Att data blir överförbar på en större mängd beror på att fler kontaktats och fått 
förklara hur de resonerar kring frågeställningen, dock finns ingen garanti för överförbarheten till 
andra organisationer. Vi har nu sökt djupare fakta än en kvantitativ metod skulle ha möjliggjort. 
Vidare hade denna metod krävt ett gediget förarbete, trots att det inte skulle generera den 
information som uppsatsen verkligen krävde. Med en kvantitativ metod minimeras även 
möjligheten till att utveckla intressanta kommentarer eller diskussioner vilket en kvalitativ metod 
möjliggjort. Med den metod som vi val lät vi faktorer som världsekonomin påverka hela 
uppsatsen och slutresultatet kommer enbart att bli överförbart på valda organisationer och en 
vidare generalisering kan därmed inte göras.  
 
2.5.1 Källkritik 
Källkritiken innebär först och främst att det är viktigt att ta reda på när och var litteraturen 
skrivits. Hänsyn måste även tas till varför källan uppkommit samt till vem upphovsmannen är 
(Patel & Davidson, 2003). I och med att vi endast använt oss av publicerade källor samt sett på 
dessa med kritiska ögon anser vi att dessa kriterier uppfylls. 
 
Angående empirin har vi tvingats till ett än mer kritiskt syn- och förhållningssätt då dessa källor 
inte är etablerade inom företagsekonomiämnet. Dock kan vi inte ifrågasätta den fakta vi fått fram 
under empiriinsamlingen. De personer vi intervjuat har gett oss rätt information utifrån deras 
perspektiv. Det är vår uppgift som intervjuare och uppsatsförfattare att ifrågasätta, inte dess 
realitet, ifall rätt empiri framkommit. Således ifrågasätter vi inte personernas eller 
organisationernas metoder och system utan snarare vår egen förmåga att få fram rätt empiri.  
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3. Investeringskalkylering 
Vi har valt att dela upp litteratur genomgången i tre kapitel, investeringskalkylering, 

investeringskalkyleringsmetoder samt lånefinansiering, eftersom vi anser att det skapar den 
bästa överblicken av ämnet. I kapitlet behandlas frågor som vad en investering är och varför 
organisationer arbetar med investeringskalkyler. Även vissa tillvägagångssätt vid arbetet med 
investeringskalkyler redovisas. Vi har valt att börja med detta kapitel i vår litteraturgenomgång 
då nedanstående information ger en övergripande bild av vad en investering innebär.  

 
3.1 Investeringsbegrepp 
Finansiell investering – investering i monetära termer. 
Fysisk investering – investering av en fysisk resurs, exempelvis maskiner eller fastigheter. 
Immateriell investering – investering i exempelvis personalens utbildning eller ett varumärke.  
Miljörevision ”green accounting” – revision av företagets miljöarbete. 
 
3.2 Investeringar  
Definitionen av vad en investering är lyder enligt Ljung och Högberg (2004); 

 ”en kapitalsatsning som ger betalningskonsekvenser under en längre tid” (Ljung & 
Högberg sid. 9, 2004).  

Enligt Greve (2003) används begreppet investering; 

 ”då någon resurs anskaffas som förbrukas vid någon senare tidpunkt” (Greve sid. 105, 
2003).  

Investeringar handlar om att anskaffa en fysisk eller immateriell resurs, en resurs som 
organisationen har planerat att använda sig av över tid. De främsta kännetecknen för alla typer av 
investeringar är att det krävs kapital för att genomföra dem samt att de kommer att ge konse-
kvenser för organisationen en lång tid. (Ljung & Högberg 2004) Vad den enskilda 
organisationen väljer att definiera som en investering är olika från organisation till organisation. 
Organisationer väljer ofta att enbart betrakta utgifter över en viss nivå eller periodiseringar som 
görs över ett visst antal år som en investering. (Nilsson & Persson, 1993) Det ekonomiska värdet 
får inte, enligt Greve (2003), vara allt för obetydligt, vidare ska införskaffningen ha en livslängd 
på minst ett antal år för att betraktas som en investering i organisationen. Fysiska investeringar i 
en organisation kan exempelvis vara olika typer av maskiner, bilar eller fastigheter. Immateriella 
investeringar kan vara allt från forskning till personalutbildning och marknadsföring. (Ljung & 
Högberg, 2004)  
 
En organisations motiv till att genomföra en investering kan vara olika, det kan vara att byta ut 
gammal utrustning, öka organisationens intäkter, minska kostnader, expandera eller att 
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rationalisera (Ljung & Högberg, 2004, Tullgren, 2007). Det kan även röra sig om investeringar 
för att minska miljöfarliga utsläpp, antingen för att organisationen själv anser det är viktigt eller 
för att de är ålagda att vidta dessa åtgärder (Tullgren, 2007). Om en organisation väljer att 
genomföra en investering i en maskin är det viktigt att de i kalkylen tar hänsyn till de kostnader 
som kan bli aktuella. Vilket exempelvis kan vara kostnader för personalutbildning som kommer 
som en följd av den fysiska investeringen. (Nilsson & Persson, 1993) Det faktum att in-
vesteringen ger konsekvenser under en längre tid innebär att investeringskalkyleringen måste 
beakta olika tidsdimensioner när organisationen beslutar sig för att genomföra investeringen eller 
ej. På lång sikt är det de investeringar som en organisation genomför som gör det möjligt för dem 
att driva och utveckla verksamheten. Om en organisation inte löpande gör nya investeringar kan 
inte ny kapacitet genereras och den kapacitet organisationen redan besitter kan inte bibehållas. 
(Ljung & Högberg, 2004) 
 
Ovanstående text redogör för de kriterier som krävs för att en aktivitet i en organisation ska ses 
som en investering. Vi anser att dessa kriterier på många sätt motarbetar klassificerandet av 
immateriella resurser som investeringar. Vi tror att majoriteten av organisationerna inte ser vad 
som i praktiken kan kallas för immateriella investeringar som en investering, exempel kan vara 
forskning, utbildning samt marknadsföring. Om kriterierna på en investering i större utsträckning 
skulle stämma överens med immateriella investeringar tror vi det skulle kunna leda till att fler 
organisationer ser sina immateriella resurser som en investering. Vi anser att alla typer av 
investeringar ska ses som just en investering, samtidigt kan det vara svårt för organisationer att 
avgöra vad som är en investering och vad som inte är det när det gäller annat än just fysiska 
investeringar. Vi anser att det är viktigt att organisationerna reflekterar över varför de vill 
genomföra en investering, till vilken nytta investeringen är för organisationen samt hur in-
vesteringen ska genomföras.  
 
3.3 Investeringsbedömning  
Finns det flera investeringsalternativ är det viktigt att organisationen ser till för- och nackdelar 
som finns i vartdera alternativ och utifrån dessa välja det alternativ som på bästa möjliga sätt 
uppfyller det syfte eller den målsättning investeringen är ämnad för. Detta innebär att de metoder 
som finns i organisationen för att analysera olika typer av beslutsproblem även kan tillämpas på 
investeringsproblem. Den rationella beslutmodellen listar de steg utifrån vilka det är önskvärt att 
arbeta för att ett korrekt beslut ska fattas. Denna beslutsmodell utgörs av en idealbild över hur 
investeringsalternativ bör bedömas. Modellen utgörs av följande fyra steg (Ljung & Högberg, 
2004); 
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1. Precisera problemet; möjligheten till en lyckad investering ökar i de fall då arbete läggs 

ned på att avgränsa problemet, samt på precisering av den målsättning organisationen har 
med investeringen. Då behovet av en investering oftast inte framkommer genom en med-
veten analys, utan snarare av missförhållanden, uppstår det ofta dilemman med att 
problemuppfattningen blir oklar och tvärt avgränsad. Då organisationen arbetar med att 
analysera investeringsproblemet är det viktigt att ta hänsyn till vissa fel som lätt uppstår. 
Dessa fel kan minimeras genom att i förväg ägna dem en tanke. Problem kan uppstå om 
det exempelvis enbart är en person från en avdelning som arbetar med problemanalysen. 
Personen kan se till de problem som uppstår på den egna avdelningen och förbise 
eventuella problem på andra avdelningar som en följd av investeringen. (Ljung & 
Högberg, 2004)  
 
Det finns ofta en tendens till att analyser enbart ser till kostnadsbesparingar som kan 
göras med hjälp av investeringen. En följd kan vara att en investering som täcks av 
kostnadsbesparingar genomförs per automatik. Vilket i sin tur leder till att det inte nöd-
vändigtvis är den bästa lösningen på problemet som infunnit sig. Sättet att bedöma 
investeringsalternativen kan lätt leda till att hänsyn inte tas till intäkterna i den mån det 
kunde förväntas. Det kan i sin tur leda till att produktkvaliteten blir sämre. Ytterligare en 
risk är att analysen enbart tittar till lösningar som liknar de organisationen redan har eller 
är van vid. Det är viktigt att detaljerat ange en målsättning för investeringen. Detta för att 
det ska bli lättare att ha kunskap om vilka konsekvenser som ska uppmärksammas och 
vilken vikt de ska ges. (Ljung & Högberg, 2004)  
 

2. Framta alternativ och kartlägga konsekvenser; investeringsalternativen kan tas fram först 
då målsättningen är fastställd och problemet har avgränsats.  Då alternativen har tagits 
fram kan deras konsekvenser kartläggas. Dessa steg sker i praktiken samtidigt, men 
teoretiskt hålls de isär. Det är lämpligt att bedöma konsekvenserna av en investering uti-
från, identifiering samt att grovt beskriva de för- och nackdelar som kommer som en följd 
av de olika investeringsalternativen. Steg två är kvantifiering, detta innebär att 
organisationen mäter de olika konsekvenserna som framkommit. Det tredje och sista 
steget är värdering, det innebär att organisationen i kronor värderar de olika alternativens 
konsekvenser. (Ljung & Högberg, 2004)  
 
Genom att arbeta med de ovan nämnda stegen undviker organisationen risken att det en-
bart är de ekonomiska konsekvenserna som beaktas. Då organisationen ska välja mellan 
en rad olika investeringsalternativ är det enbart nödvändigt att jämföra de delar av alter-
nativen som skiljer sig från varandra. De delar som är lika mellan de olika alternativen är 
inte beslutsrelevanta. Det finns främst två olika beslutssituationer när det kommer till 
investeringar, dessa är om det överhuvudtaget ska genomföras en investering samt i andra 
situationer vilken av flera olika investeringsalternativ ska genomföras. (Ljung & 
Högberg, 2004)  



 

14 

 
3. Gör en kalkyl och genomföra en känslighetsanalys; en kalkyl över investeringen kan 

göras enligt olika metoder som nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden, 
pay-back metoden. Organisationer kan även själva konstruera investeringskalkylerings-
metoder som de anser tillgodoser just deras individuella behov. (Ljung & Högberg, 2004)  
 
I en känslighetsanalys testas kalkylresultatet för att se hur känslig investeringen är för 
förändringar. Förändringarna kan röra exempelvis kalkylräntans nivå, storleken på de 
löpande in- och utbetalningarna samt eventuella förändringar på investeringens livslängd. 
Genom att upprätta en känslighetsanalys för investeringarna får organisationen tillgång 
till den aktuella investeringens kritiska värden.  Kritiska värden anger hur mycket det 
aktuella värdet får stiga eller sjunka, allt annat lika, utan att slutsatsen för investerings-
kalkylen förändras. En känslighetsanalys ska även visa förutsättningarna för de siffror 
som används i kalkylen. Den ska exempelvis visa vilka faktorer det är som påverkar de 
in- eller utbetalningar som kalkylen baseras på. Exempel på dessa faktorer är vilka 
marknadsandelar som använts vid beräkning av inbetalningarna. Om marknadsandelarna 
ändras, hur påverkas inbetalningarna och hur påverkar det i sin tur bedömningen av 
investeringen. Allt detta måste organisationen ta i beaktande då de arbetar med känslig-
hetsanalysen. (Ljung & Högberg, 2004)  
 

4. Dra slutsatser och ge rekommendationer; då de tre första stegen är genomförda måste 
organisationen sammanställa information de har fått fram, detta för att få ett besluts-
underlag. Ett beslutsunderlag bör innehålla en problemställning och ett mål, en 
beskrivning av handlingsalternativen, förklaring av valet av kalkylmetoden, förut-
sättningar för kalkylen, kvantitativ kalkyl med känslighetsanalys, en sammanställning 
och värdering av de ej värderbara konsekvenserna av kalkylen samt slutsatser och 
rekommendationer. Slutsatserna och rekommendationerna baseras på den information 
som framkommit under arbetet med investeringskalkylen. (Ljung & Högberg, 2004)  
 

Ovan har vi redogjort för de delar av en investeringsbedömning som enligt Ljung och Högberg 
(2004) ingår i investeringsarbetet. Dessa delar är sammanfattningsvis att precisera problemet, 
arbeta fram alternativ och kartlägga konsekvenser, göra en kalkyl och genomföra känslighets-
analys samt dra slutsatser och ge rekommendationer. Vi tror oss med viss säkerhet kunna påstå 
att organisationer i allmänhet gör vissa typer av investeringar på rutin, att de inte aktivt arbetar 
med att sätta upp en målsättning och formulera ett syfte för varje enskild investering. Detta tror 
inte vi behöver vara ett problem i alla organisationer, det finns exempelvis organisationer där 
utvecklingen inte är betydande och i dessa kan det i vissa lägen vara okej att inte formulera ett 
syfte eller sätta upp en målsättning inför varje investering. Dock anser vi att denna brist på för-
arbete kan leda till stora problem i andra typer av organisationer. Om organisationen på förhand 
inte lägger ned den tid och de resurser som krävs för att hitta alternativa lösningar på problemet 
anser vi att det kan leda till att organisationen föråldras och blir ineffektiv. Om alla 
organisationer skulle arbeta enligt de steg som Ljung och Högberg (2004) föreslår, tror vi att 
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varje investeringsbeslut bättre skulle tillgodose de behov som finns i organisationen. Samtidigt 
tror vi att arbete efter dessa steg skulle göra investeringsarbetet effektivare i det långa loppet, att 
det skulle bidra till en än mer medveten organisation som tidigt skulle ha möjligheten att 
identifiera problem och risker i och med investeringar. Detta anser vi i sin tur skulle kunna leda 
till en lägre grad av osäkerhet, något som redogörs nedan.  
 
3.4 Osäkerhet 
De metoder som organisationer använder för hantering av den osäkerhet som finns i samband 
med investeringar syftar till att undvika misslyckanden samt att öka förståelsen hos de som tar 
det avgörande beslutet. Trots användandet av metoder för att undvika osäkerhet kan en in-
vestering komma att ses som ett misslyckande i efterhand. Detta beror på att beslutsfattarna trots 
arbetet med osäkerhetsmetoderna inte kan påverka en rad olika händelser i och utanför 
organisationen. Genom att använda sig av dessa metoder kan en organisation förbereda sig för att 
hantera de osäkerheter som kan komma att dyka upp i framtiden. Användandet av metoderna 
ökar förståelsen för de osäkra elementen, vilket kan ses som ett resultat som leder till att 
organisationen lättare kan hantera de osäkra elementen då de dyker upp. Ett sätt att hantera 
osäkerhet är att organisationen tillämpar vissa kriterier vid val av investeringsalternativ. Dessa 
olika kriterier gör att organisationen för framtiden försöker undvika att det beslut de tagit ger ett 
ofördelaktigt utfall, vilket kallas för osäkerhetsundvikande. Då en organisation arbetar på detta 
sätt kan det innebära att ett säkrare beslut fattas samtidigt som det kan komma medföra att 
eventuella möjligheter för väldigt bra utfall kan begränsas som en följd av denna typ av arbete. 
(Nilsson & Persson, 1993) 
 
Den vanligaste typen av osäkerhetsundvikande är att arbeta med vad som kallas säkerhets-
marginaler. Detta kan exempelvis innebära att organisationen i bedömningen av investeringen 
underskattar intäkterna. Då arbetssättet tillämpas visar kalkylen ett sämre resultat än om de 
”korrekta” intäkterna används vid beräkningen. Vilket i sin tur leder till att sannolikheten för att 
den aktuella investeringen genomförs minskar, detta är syftet med säkerhetsmarginalsarbetet. 
Känslighetsanalysen är en del i organisationens osäkerhetsarbete. Som tidigare nämnts kan en 
organisation genom arbetet med känslighetsanalyser undersöka vid vilket värde de olika kritiska 
punkterna ändrar förutsättningen för investeringen. (Nilsson & Persson, 1993) Organisationen 
ser genom känslighetsanalysen vilka faktorer som är synnerligen väsentliga i investerings-
situationen (Greve, 2003).  
 
Vi anser att osäkerhet är något som alla organisationer tvingas ta hänsyn till i olika utsträckning i 
samband med investeringar. Det är viktigt att organisationerna tar osäkerheten i beaktande då de 
ser över olika investeringsalternativ samt alternativet att investera eller ej. Samtidigt är osäker-
heterna, som namnet antyder, osäkra, därmed är det viktigt att inte lägga alltför stor vikt vid 
dessa faktorer. Vi anser inte att organisationer ska basera hela sitt investeringsbeslut på säker-
hetsmarginaler. Det är viktigt att tänka på att ingen av den fakta som används i kalkylerna är 
säker, annat än grundinvesteringen. Vidare anser vi att det är viktigt att organisationerna tydligt 
redogör för de förändringar som sker i samband med en genomförd känslighetsanalys. Att de på 
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ett klart sätt visar vilka värden som är ”korrekta” och vilka som har använts för att testa 
säkerhetsmarginalerna.  
 
3.5 Miljö 
Miljörevision är ett steg i miljöarbetet och innebär att idéer och metodik från internredovisningen 
även används på miljöområdet. Miljöledningssystemet är ett steg i arbetet med att etablera 
möjlighet till styrning av företagets miljöarbete på ledningsnivå. Syftet med detta system är att 
uträtta varaktiga förbättringar i organisationens miljöarbete genom regelbundna miljörevisioner. 
(Olve & Samuelson, 2008) Den traditionella redovisningen har enligt Falkman (2000) kritiserats 
då den inte inkluderar vissa kategorier av resurser, det kan vara human- och miljökapital. En 
anledning till att dessa typer av kapital inte inkluderas i den traditionella redovisningen är att det 
är svårt att uttrycka dem i monetära termer som vedertagna redovisningspostulaten och 
redovisningsprinciperna kräver. Med detta i åtanke kan det hävdas att den traditionella 
redovisningen inte ger en rättvisande bild av företaget. Främst är det faktum att det är svårt att 
mäta dessa typer av kapital samt att ingen direkt transaktion har ägt rum för att anskaffa kapitalet 
som gör det svårt att ta med dem i den traditionella redovisningen. Då en miljöpåverkan ofta inte 
kan redovisas i monetära termer kan organisationen använda sig av ett antal alternativa termer 
som; (Falkman 2000) 

• ”Kostnaden för att förhindra negativ miljöpåverkan 
• Kostnaden för att reparera skador 
• Förlorat ekologiskt värde” 
(Falkman, 2000 sid 111) 

Gray (1993) anser att redovisningen kanske inte är det självklaraste stället att börja med en 
organisations miljöarbete. Samtidigt anses att det är lika sant att organisationers miljöprojekt 
sällan blir av om tankesättet inte börjar i redovisningen. Vidare nämner han ett antal traditionella 
redovisnings och finansierings ramar som är i konflikt med miljöinitiativ. Dessa är tillexempel 
investeringsbedömningskriterier, prestationsbedömningskriterier, budgeteringsrestriktioner, vinst 
per aktie och skapande av nya informationssystem. Gray (1993) anser vidare att miljö-
redovisning är att erkänna och söka minimera de negativa miljöeffekterna av traditionell 
redovisning. Att separat identifiera miljö relaterade kostnader och intäkter inom den traditionella 
redovisningen. Att identifiera, undersöka och söka för att korrigera områden inom vilka 
traditionella redovisnings kriterier står i konflikt med miljö kriterier. (Gray, 1993) 
 
Sammanfattningsvis redogörs ovan de delar av en organisations arbete som kan komma att inne-
fattas i en miljöredovisning. Det redogörs även för hur en organisations traditionella redovisning 
kan användas för att förbättra miljöarbetet.  Vi anser att miljöredovisningen är viktig för 
företagen av flertalet anledningar. En anledning kan vara att det skapar förtroende för 
organisationen från omgivningen. Idag är miljön ett aktuellt ämne vilket sätter ytterligare krav på 
organisationernas miljöarbete. Allmänheten kan snabbt tappa förtroende för en organisation om 
det kommer fram att de har skadat miljön på något sätt. Detta anser vi kan agera som en sporre 
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för organisationerna att lägga ned ytterligare tid vid miljöarbetet. En organisation kan använda 
sig av olika metoder för att tillämpa miljöredovisning. Vi anser att det är viktigt att varje enskild 
organisation anpassar dess miljöredovisning och det löpande miljöarbetet utifrån just deras 
verksamhet och dess förmåga att påverka dessa faktorer. Olika organisationer lägger olika vikt 
vid denna typ av arbete, det kan bero på en rad olika faktorer. En anledning kan vara att olika 
organisationer inte påverkar miljön i samma utsträckning och därför inte behöver lägga lika stor 
vikt vid arbetet. Vi tror även att organisationernas olika traditioner och kunskaper spelar en stor 
roll i hur utbrett dess miljöarbete är. Det finns uppenbara svårigheter i samband med 
miljöredovisningen och miljöarbetet, men vi anser inte att detta kan användas som en bort-
förklaring till varför miljöaspekter inte prioriteras i samma utsträckning som andra aspekter som 
påverkar organisationen. 
  
3.6 Investeringsbeslut 
Nilsson och Persson (1993) menar att en organisations beslutsproblem kan delas in i två olika 
huvudgrupper. Den första huvudgruppen avser nyttjandet av organisationens befintliga resurser 
på bästa sätt med hänsyn till organisationens mål och inriktning. Den andra huvudgruppen avser 
eventuella förändringar av organisationens resursstruktur. Dessa förändringar kan utföras genom 
anskaffning av maskiner, detta är vad som traditionellt sett ses som en investering. Inriktnings-
investeringar avser exempelvis utbyggnad för att kunna införa nya produkter i organisationen. 
Anpassningsinvesteringar avser investeringar för att anpassa de redan befintliga resurserna i 
organisationen, efter exempelvis ökad efterfrågan. Ett investeringsbeslut kan innebära antingen 
valet mellan olika maskiner eller valet om en investering ska genomföras alls. (Nilsson & 
Persson, 1993) Investeringskalkylen ses som ett hjälpmedel för organisationen då de ska fatta 
beslut angående investeringar. Investeringskalkylen ska ses som ett av flera underlag som 
organisationen använder sig av i beslutet. (Tullgren, 2007) 
 
Enligt Ljung och Högberg (2004) finns det inga investeringsbeslut som fattas oberoende av 
varandra. Alla investeringar måste ligga i linje med vad organisationen strävar efter att uppnå 
med sin verksamhet. På grund av detta är investeringsbedömningarna en viktig del av i stort sett 
alla typer av planering och beslut som överhuvudtaget berörs i organisationen. Investeringar 
påverkas av, och påverkar, en rad olika faktorer i organisationen, dessa är tillexempel (Ljung & 
Högberg, 2004);  
 
Strategisk planering; som handlar om att organisationen analyserar hur dess utvecklingsmöjlig-
heter på lång sikt påverkas av olika faktorer i omgivningen (Ljung & Högberg, 2004). 
  
Kortsiktig planering; här behandlas investeringar som kan komma att genomföras inom en snar 
framtid, även planeringen för implementerandet av större investeringar behandlas i den kort-
siktiga planeringen (Ljung & Högberg, 2004).  
 
Finansiell planering; då investeringar kostar mycket pengar och dessa pengar tas i anspråk under 
längre tidsperioder är det viktigt att organisationen i planeringen tar hänsyn till detta. Genom 
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finansiell planering ordnar organisationen fram kapital för att de planerade investeringarna kan 
genomföras utan problem. Det är även genom den finansiella planeringen som organisationen 
avgör hur mycket kapital de själva kan investera samt hur stor del de kan komma att behöva lån. 
Då denna avvägning görs ser organisationen såväl till sin soliditet som likviditet. (Ljung & 
Högberg, 2004) 
 
Likviditetsbudget; denna typ av budget är viktig att organisationen upprättar löpande. Detta för 
att organisationen inte ska råka ut för en likviditetskris. Med hjälp av en likviditetsbudget 
planeras och följs organisationens likviditetsutveckling. Likviditetsbudgeten kan i förväg visa 
om de planerade inbetalningarna och utbetalningarna kommer att räka till eller om 
organisationen behöver införskaffa sig mer likvider. (Ljung & Högberg, 2004)  
 
Investeringsbudget; denna budget har en central plats i likviditetsbudgeten. Investeringsbudgeten 
utgör ofta en egen del av likviditetsbudgeten. Denna typ av budget visar de investeringar 
organisationen har planerat att genomföra samt hur mycket kapital dessa kräver. Investeringar 
kan delas in i olika grupper, exempelvis nyinvesteringar, upprustning av redan befintliga 
maskiner samt miljöinvesteringar. Utifrån dessa olika grupper av investeringar är det viktigt att 
inte enbart se till de investeringar som enskilt ger den bästa lönsamheten. Det viktiga är att skapa 
ett investeringsprogram som omfattar alla de olika grupperna av investeringar och som till-
sammans är mest gynnsam för organisationen. Det finns en rad olika faktorer som tillsammans 
gör att bedömningar, kalkyler samt beslut kring investeringar är mycket osäkra till sin karaktär. 
Dessa faktorer kan vara såväl interna som externa och innefattar allt från marknadsföring och 
inköp till personalledningen. (Ljung & Högberg, 2004)  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett investeringsbeslut kräver stora resurser samt att 
många delar av företaget är involverade i processen. Vi anser att det är väldigt viktigt för 
organisationen att på förhand analysera vilken typ av investering det är de måste genomföra. 
Vilket borde bidra till att hela investeringsprocessen förenklas och effektiviseras. Om 
organisationerna har tydliga riktlinjer och system tror vi att detta kan förenkla och bidra till ett 
bättre investeringsbeslut. De olika typerna av planering och budgetar som omnämns ovan antar 
vi att alla organisationer mer eller mindre arbetar med, men frågan är om de sedan används i 
investeringsbeslutet. Vi tror inte att organisationer i alla lägen tänker på att de har denna 
information tillgänglig eller att de faktiskt kan använda sig av denna i investeringsbeslutet. Bara 
vetskapen om att dessa underlag kan användas tror vi skulle kunna effektivisera arbetet med 
investeringsbeslut nämnvärt för många organisationer.  
 
3.7 Uppföljning 
En organisation kan ha en rad olika anledningar till varför de vill genomföra kontroller av dess 
investeringar. Kontrollerna kan avse olika delar av investeringsarbetet och olika skeenden av det 
samma. Organisationens ledning anser oftast att den kontroll som sker innan själva investeringen 
genomförs är den viktigaste. Detta beror främst på att det är vid denna kontroll de fortfarande har 
möjligheten att påverka ofördelaktig information och utfall. Kontroller som sker under genom-
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förandet av investeringen är viktiga ur projektledningens synpunkt då det kan ge information om 
hur de ska fortsätta med styrningen av investeringsprojektet. Då investeringen är genomförd och 
avslutad kan det vara viktigt för organisationen att göra ytterligare en kontroll. Detta för att se 
hur investeringsprojektet fungerade och huruvida de verkliga effekterna av investeringen över-
ensstämmer med den information, både finansiella och icke finansiella, som organisationen har 
arbetat fram i samband med investeringsbeslutet. Ytterligare en anledning till kontroll i skedet är 
att det ger organisationen chans att lära sig hur deras arbete med investeringsbedömningar 
fungerar. De kan se om de har gjort de rätta bedömningarna och i vissa fall kan de också 
utvärdera de kalkylmetoder de använder sig av. (Olve & Samuelsson, 2008) 
 
Vi tror att uppföljning i många organisationer glöms bort eller undervärderas. Vidare anser vi att 
en väl utförd uppföljning kan resultera i effektiviseringar i kommande investeringsarbeten. Vi 
anser att det är viktigt att organisationerna ser till såväl monetära som icke monetära faktorer 
under hela investeringsarbetet, även i uppföljningen. Givetvis anser vi att det är viktigt att under 
investeringsprojektets gång, löpande göra kontroller mot det planerade och budgeterade 
faktorerna, som exempelvis tid och utgifter. Detta kan medföra att eventuella avvikelser upptäcks 
tidigt samt att de i vissa fal kanske kan förhindras.  
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4. Investeringskalkyleringsmetoder 
I följande kapitel ges grundläggande förklaring och beskrivning av de vanligaste 

investeringskalkyleringsmetoderna. Samtliga metoder återkommer med räkneexempel i bilaga 1-
4. Vi har även valt att i enlighet med den abduktiva ansats vi använt oss av komplettera detta 
kapitel med ytterligare litteratur som behandlar områden vi stött på under empiriinsamlingen. 
Dessa områden är kassaflödesanalys samt årsredovisning.  

 
4.1 Begrepp 
Diskonteras – Räkna om ett värde antingen till dåtid, nutid eller framtid. 
Ekonomisk livslängd – Den tid som investeringen har ett ekonomiskt värde.  
Grundinvestering – Det belopp som ska betalas för investeringen.  
Inbetalningsöverskott – Skillnaden mellan de in- och utbetalningar som investeringen ger.  
Internränta – Den ränta då investeringen är lönsam. 
Kalkylränta – Räntan organisationer betalar på lånat kapital och avkastningskrav på eget kapital.  
Nuvärde – Framtida in- och utbetalningar omräknade, diskonterade, till dagens värde.  
Restvärde – Det värde som kan utvinnas från investeringen efter förbrukad ekonomisk livstid. 
 
4.2 Nuvärdesmetod 
Genom att investeringens alla förväntade in- och utbetalningar räknas om, diskonteras, till 
dagens värde får vi dessa i så kallat nuvärde. Således uppstår klarhet i hur mycket dessa framtida 
intäkter och kostnader är värda i dagens läge och valutakurs. För denna beräkning krävs att det 
finns en given ränta, kalkylränta som organisationerna själva kan besluta om. (Ljung & Högberg, 
2004) När alla värden är omräknade till nuvärde summeras dessa. I samband med summeringen 
framkommer investeringens nuvärde. Då investeringens nuvärde är positivt, alltså större än noll, 
är investeringen lönsam. (Ljung & Högberg, 2004) Då en investerings nuvärde ligger på noll är 
den trots allt lönsam, eftersom det redan i beräkningen tagits hänsyn till avkastningskrav. Detta 
avkastningskrav är inbyggt i kalkylräntan. (Greve, 2003) När det rör sig om en organisation som 
ska besluta angående vilken investering de ska realisera är det en jämförelse av de olika 
investeringarnas nuvärde som genomförs. Det är då det alternativ med högst nuvärde som är det 
bästa investeringsalternativet. (Ljung & Högberg, 2004) För uträkningar se bilaga 1. 
 
4.3 Annuitetsmetod 
Vid nyttjande av annuitetsmetoden beräknas i regel först investeringens nuvärde. Varefter 
investeringens nuvärde fördelas lika över investeringens ekonomiska livslängd och på detta sätt 
fås investeringens annuitet. En annuitet ska vara lika stor över tiden, alltså ska summan förbli 
den samma över investeringens ekonomiska livslängd. (Ljung & Högberg, 2004) Men en 
annuitet behöver inte bero på samma faktorer från år till år utan från början kan en stor del bero 
på en faktor som sedan kommer att minska med tiden, medan en annan ökar. På ett liknande sätt 
som ett banklån kan fungera, där räntan till en början skulle representera en stor del men sedan 
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minskar med tidens gång. Men betalningssumman från organisationens sida förblir ändå den-
samma. (Greve, 2003) Med hjälp av denna metod förkastas investeringar med negativ annuitet 
då dessa helt enkelt skulle generera ett årligen negativt betalningsflöde. En investering anses, 
liksom vid nuvärdesmetoden, vara lönsam då annuiteten överskrider noll. (Ljung & Högberg, 
2004) Vidare är en investering lönsam då den årliga kapitalkostnaden som uppstått till följd av 
investeringen är lägre än investeringens inbetalningsöverskott under investeringens ekonomiska 
livslängd. Dessutom ska hänsyn tas till eventuella restvärden. (Nilsson & Persson, 1993) 
 
En investering som är lönsam enligt denna metod kommer även att påvisa lönsamhet då 
annuitetsmetoden tillämpas. Därmed spelar det ingen roll vilken av de två metoderna som 
organisationen väljer.  (Nilsson & Persson, 1993) 
 
Metoden är att föredra om en organisation överväger att behålla en maskin eller göra en ny-
investering. Metoden är även lämplig vid liknande jämförelse med leasingmaskin. Men även då 
det handlar om investeringar med olika lång livslängd är metoden tillämplig, detta eftersom en 
annuitet som visar varje års inbetalningar respektive utbetalningar fås fram. (Ljung & Högberg, 
2004) Annorlunda uttryckt kan det sägas att det som faktiskt görs är att investeringskostnaden 
fördelas ut över den ekonomiska livslängden. Varje år belastas investeringen med en lika stor del 
av denna kostnad. Även de förväntade intäkterna och utgifterna för vartdera år kommer fördelas 
jämt över tiden för att beloppen ska bli lika stora, annuiteter. (Tullgren, 2007) För uträkningar se 
bilaga 2. 

 
4.4 Internräntemetod 
Med denna metod fastställs till vilken ränta som en investering blir lönsam. Det är just denna 
fastställda ränta som är internräntan. (Tullgren, 2007) Internräntemetoden är den metod som 
enligt Ljung och Högberg (2004) är den vanligaste för avkastningsberäkningar. Meningen är att 
en ränta som ger ett nuvärde som är lika med noll ska fastställas. Den räntesats som ger 
investeringen ett nuvärde som är noll räknas fram. Detta görs för att kunna jämföra vad en viss 
investering genererar för avkastning i förhållande till företagets avkastning, kalkylränta. (Ljung 
& Högberg, 2004) Internräntemetoden ger information om vilken investering som är lönsammast 
(Greve, 2003). Det som i praktiken jämförs är internräntan och kalkylräntan. Internräntan är den 
avkastning som investeringen förväntas ge. Om internräntan är högre än kalkylräntan är 
investeringen lönsam. När metoden används för att jämföra olika alternativa investeringar 
sorteras de efter internräntan och det alternativ med högst internränta är då det bästa alternativet 
för organisationen. (Ljung & Högberg, 2004) 
 
Med internräntan fås den procentuella avkastningen för en viss investering (Nilsson & Persson, 
1993). Resultatet av metoden är lätt att tolka och möjliggör jämförelse mellan investeringar med 
olika ekonomisk livslängd. Risker med metoden kan vara olika uttryck, som internränta som 
förväxlas mot avkastning samt att flera olika internräntor kan påverka en investering. (Ljung & 
Högberg, 2004) För uträkningar se bilaga 3. 
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4.5 Pay-back metod 
Det som beräknas med pay-back metoden är hur lång tid det tar innan investeringen täckt upp för 
investeringskostnaden och börjar generera ”rena” intäkter till organisationen. Den tid som det tar 
för en investering att betala tillbaka sig själv har många namn som återbetalningstid, hem-
tagnings tid eller pay-back tid. (Ljung & Högberg, 2004) I denna metods uträkning tas i grund 
och botten ingen hänsyn till ränta (Nilsson & Persson, 1993). En investering anses lönsammast 
då dess återbetalningstid är kortare än den återbetalningstid som organisationen satt som gräns-
krav. När det handlar om att värdera flera olika investeringsbeslut sorteras dessa efter det 
alternativ som har den kortaste återbetalningstiden. (Ljung & Högberg, 2004)    
  
Denna metod handlar egentligen inte om en lönsamhets mätning utan även en investering som 
betalar tillbaka sig snabbt är inte alltid lönsam. Det är snarare en metod för att räkna ut företagets 
likviditetsströmningar. (Greve, 2003) Det är enligt Kinnander (1996) pay-back metoden som är 
den vanligast förekommande, detta motiveras med att denna är den enklaste metoden att beräkna 
samt enkel att förstå. För uträkningar se bilaga 4. 
  
4.6 Metodjämförelse 
Då en organisation ska välja mellan två olika investeringar finns differensmetoden till deras 
hjälp. Denna metod ger dock inga konkreta svar som redovisar hur bra respektive dålig 
investeringen är, utan påvisar endast vilken av de eventuella investeringarna som skulle ge 
organisationen det bästa resultatet. Således kan ett dåligt förslag framstå som ett bra om det 
skulle jämföras med ett alternativ som är ännu sämre. (Greve, 2003) När organisationerna väljer 
vilken eller vilka investeringskalkyleringsmetoder de ska använda sig av tror vi det är viktigt att 
se till vilken sorts investering de ska göra och vilken slags organisation det rör sig om. Mindre 
organisationer besitter inte alltid resurserna eller kompetensen som krävs för avancerade kalkyl-
metoder. Vår mening är det viktigt att även de mindre organisationerna på något sätt jämför olika 
investeringsalternativ och beräknar dess lönsamhet innan de bestämmer sig för ett alternativ. De 
ovanstående metoderna ser enbart till de monetära utfallet av en investering. Som nämnts i 
kapitel 3 är det viktigt att organisationen även ser till aspekter med investeringen som inte är 
monetära. Samt att de ser till kostnader och eventuella intäkter som kan komma som en indirekt 
följd av investeringen.  
 
Vi tror att det förekommer investeringskalkyleringsmetoder i organisationer som de själva 
konstruerat utifrån organisationens behov och kunskap.  Samtidigt tror vi att det till stor del 
spelar in hur mycket förkunskaper och kompetens organisationen besitter inom ämnet. En 
organisation med personal utbildad inom området bör ha större förutsättningar för att skapa och 
kunna använda mer avancerade metoder. Vi tror att organisationer många gånger väljer den 
metod som de känner sig säkrast på och tillfullo behärskar.  
 
Med Nilsson och Perssons (1993) påstående om att annuitetsmetoden och nuvärdesmetoden 
påvisar samma resultat genererar det för oss en tanke om att det vore synnerligen onödigt att 
använda båda dessa metoder i en och samma organisation. Vidare förefaller det för oss att 
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annuitetsmetoden är det bästa alternativet då det handlar om jämförelser mellan redan befintliga 
tillgångar gentemot nyinvesteringar. Men vi tror att den metod som faktiskt används mest i 
organisationerna är pay-back metoden detta eftersom denna beskrivs som den metod som är 
enklast att beräkna.  
 
4.7 Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalyser har successivt vuxit fram efter det att kreditgivare samt aktiemarknaden 
tvingats inse att organisationer inte alltid överlever trots hög lönsamhet (Edenhammar & Thorell, 
2005 ). En kassaflödesanalys upprättas för att avgöra huruvida en investering är lönsam eller ej. 
Enligt Larsson (2008) är kassaflödesanalyser lika väsentlig som resultat- och balansräkningar för 
en finansanalytiker. Detta eftersom siffrorna i kassaflödesanalyserna är svårmanipulerade och 
lämnar litet utrymme för regeltolkning till skillnad från god redovisningssed och dess påverkan i 
resultat- och balansräkning. (Larsson, 2008) Organisationer som ser till kassaflödesanalyser är 
intresserade av att se var de likvida medlen uppstår (IFRS/IAS, 2008). För att avgöra ifall en 
investering är värd att genomföra eller inte prognostiseras de framtida betalningarna. Vilket inne-
bär att kassaflödet upprättas i förväg, alltså ett prognostiserat kassaflöde. För att göra detta ses 
ofta till grundinvestering, hur mycket det verkar kosta organisationen att genomföra investering 
inklusive transport och liknande kostnader. Vidare ses till löpande betalningsöverskott, vilket 
innefattar de inbetalningar och det utbetalningar som krävs till följd av investeringen men även 
restvärde ska tas med i sammanställandet. Med restvärde menas det värde som kvarstår efter den 
ekonomiska livslängdens slut. (Greve, 2003) 
 
En kassaflödesanalys kan upprättas på kort sikt men även på längre sikt. När denna upprättas på 
kort sikt beror stor del av kassaflödesanalysens innehåll på redan slutna avtal. Desto längre fram 
i tiden kassaflödesanalysen behandlar desto större blir friheten att bestämma, påverka, vart 
kapitalet läggs. Kassaflödesanalyser upprättas för olika syften, dels det interna behovet för 
finansiell styrning men även det för det externa behovet från exempelvis banker. (Greve, 2003) 
Vidare upprättas kassaflödesanalysen för att ge en kompletterande bild av organisationen samt 
möjliggör utläsning av organisationens kassaflöde under given tidsperiod. Av given information 
kan slutsatser sedan dras angående vad organisationens positiva eller negativa kassaflöde upp-
stått. (Larsson, 2008) För att analysera kassaflödet kan det ses till olika isolerade inriktningar 
exempelvis mot investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Vid investerings-
verksamhet är det viktigt för organisationen att kunna påvisa vilka framtida inbetalningar och 
vilka utbetalningar som kan kopplas samman med investeringen. (IFRS/IAS, 2008) Här berörs 
betalningar för gjorda investeringar i anläggningstillgångar men även försäljning av dessa samt 
betalningar som förväntas generera framtida kassaflöden (Larsson, 2008). När fokus ligger på 
finansieringsverksamheten är det faktorer som rör aktiekapital, lån eller leasingavtal som be-
handlas (IFRS/IAS, 2008). Vidare behandlas kassaflöden som uppstått vid nyemission, nya lån 
men även amorteringar av befintliga lån (Larsson, 2008). 
 
Ovan redogörs för de olika områden samt de olika tidsperspektiven inom vilka en kassaflödes-
analys kan upprättas. Vi anser det är viktigt att en kassaflödesanalys upprättas, detta för att det är 
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en intressant faktor vid organisationsbedömning. Samtidigt ger kassaflödesanalysen oss väsentlig 
information om organisationens betalningsförmåga. Därmed tycker vi att det är viktigt att 
kreditinstitut såsom banker väljer att se till denna information samtidigt som aktieplacerare bör 
dra nytta av den.  
 
4.8 Årsredovisning 
Redovisning går ut på att mäta samt redogöra för någon form av ekonomisk aktivitet. En års-
redovisning är en rapport som normalt innehåller en resultaträkning, en balansräkning, noter 
samt en förvaltningsberättelse som redogör för organisationen och dess händelser. Års-
redovisningen är dessutom en offentlig handling och därmed tillgänglig för gemene man. 
(Grönlund, Tagesson & Öhman, 2005) Resultaträkningen visar upp företagets historiska siffror, 
alltså visas den gånga periodens händelser i form av siffror (Lönnqvist, 2006). En uppställning 
av periodens gångna händelser redovisas i sin tur, vilket leder fram till periodens resultat (Greve, 
2003). Balansräkningen visar däremot organisationens aktuella tillgångar, skulder och eget 
kapital. Med reservation för att framställandet av en årsredovisning tar viss tid och därmed kan 
informationen vara inaktuell vid publiceringstillfället. (Lönnqvist, 2006) Årsredovisningen är av 
intresse för ett flertal intressenter som ägare, ledning, kunder, finansiärer, leverantörer och 
anställda. De olika intressenterna använder årsredovisningen till att skaffa olika information, 
banker som räknas till finansiärer är exempelvis intresserade av företagets framtida betalnings-
förmåga och räknar fram nyckeltal som soliditet och likviditet. (Grönlund, Tagesson & Öhman, 
2005) Även ytterligare nyckeltal kan räknas ut bland annat räntabilitet och omsättningshastighet 
på kapital. Samtliga nyckeltal ger en bild av hur organisationen går ur olika aspekter. (Greve, 
2003) Intressenterna som befinner sig i organisationens omvärld fattar ofta sina beslut utifrån 
organisationens årsredovisning och nyckeltal (Lönnqvist, 2006).  
 
Samtidig som en årsredovisning ger en bild av hur det hittills gått för företaget, hur det har 
utvecklats under en viss period är det i realiteten framtiden som är den viktigaste informationen 
för berörda intressenter.  Som det nu är tvingas intressenter söka information om framtiden på 
egen hand utifrån den information som finns tillgänglig för dem. Detta görs då normalt sett med 
stöd av årsredovisningar från tidigare år, då de kan prognostisera ett framtida resultat. För att öka 
säkerheten i denna prognos kan organisationen själva göra en uppskattning. Det är 
organisationen som besitter kunskap om dess utvecklingsmöjligheter hur branschen ser ut att 
utvecklas och liknande. Därmed anses organisationens interna prognoser säkrare än en extern. 
Prognoser är något organisationerna gör, men inget som de publicerar, troligen på grund av 
rådande konkurrens. (Lönnqvist, 2006) 
 
Vi anser att en årsredovisning ger en bra och övergripande inblick i organisationen, hur det går 
eller åtminstone hur det gått under föregående period. Genom att kombinera detta med aktuell 
fakta samt med den information och de framtidsplaner som ges i förvaltningsberättelsen fås en 
tydlig bild av organisationen. För att dra slutsatser om organisationens framtid krävs flera års-
redovisningar, för att göra en prognostiserad framtida årsredovisning. Då dessa prognostiserade 
årsredovisningar används som underlag för beslutsfattande bör största försiktighet tillämpas, 
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anser vi. Vi tänker även att samma sak gäller här, att ju längre fram i tiden det rör sig om desto 
större blir även osäkerheten i informationen.  
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 5. Lånefinansiering 
I följande kapitel behandlas en organisations olika finansieringsalternativ. En redogörelse för 

den information som krävs från kreditinstitutens sida för att granska och bevilja krediter be-
handlas. Kapitlet behandlar främst långfristiga krediter men under arbetets gång har kapitlet 
kompletterats med avsnitt om checkkredit för att täcka det informationsbehov som uppstod till 
följd av empiriinsamlingen.  

 
5.1 Finansieringsbegrepp 
Informationsasymmetri – En part har tillgång till mer information än den andre.  
Kortfristiga krediter – Kredit som återbetalas inom ett år.  
Kreditbedömning – Hur en kreditgivare bedömer ett företag och den lånsökande.  
Långfristiga krediter – Kredit som återbetalas på längre sikt än ett år. 
  
5.2 Finansieringsalternativ 
För organisationer finns flera olika sätt att finansiera sin verksamhet, ett sätt är genom eget 
kapital, som enligt Garmer och Kyllenius (2004) sällan rör sig om större summor för nystartade 
företag. Emellertid i större, etablerade organisationer, som aktiebolag, kan det egna kapitalet vara 
av väsentlig storlek. Ytterligare ett sätt att finansiera en organisations verksamhet är med mjuka 
lån eller bidrag från exempelvis ALMI. Dessa former av finansiering är främst avsedda för 
företag i tidiga skeenden, alltså under uppstartandet och början av verksamheten. Kund- och 
leverantörsfinansiering är ytterligare ett möjligt finansieringssätt vilket går ut på att få så lång 
betalningstid från leverantörer som möjligt. Detta är enligt Garmer och Kyllenius (2004) något 
som ska upparbetas redan från början då de anser att det är svårare att i efterhand ändra i en 
etablerad kontakt och handel. Med hjälp av finansieringstjänster finns möjlighet att få in kapital 
från uteliggande fakturor tidigare än planerat. Organisationen säljer då sina fakturor till andra 
organisationer som sedan, för egen del, driver in de obetalda kundkrediterna. (Garmer & 
Kyllenius, 2004)  
 
Då kapital ska lånas från ett kreditinstitut krävs hög säkerhet då dessa inte är villiga att ta några 
större risker. Banken gör en utvärdering av organisationen för att se om det är möjligt att bevilja 
lån eller ej. Ett sista alternativ, förutom att kombinera alternativen, är kapital mot ägande. Detta 
innebär att företaget får kapital samtidigt som en ny delägare träder in i organisationen. (Garmer 
& Kyllenius, 2004) För en organisation som lånar kapital är målet att differensen mellan intäkts- 
och kostnadsräntorna blir så lönsam som möjligt, följaktligen önskas höga intäktsräntor samt 
låga kostnadsräntor. Samtidigt finns ett flertal andra faktorer som måste övervägas vid låne-
finansiering av organisationers verksamhet, exempelvis; ränterisker på lång och kort sikt, valuta-
risker samt likviditetsrisker. Sammanfattningsvis kan sägas att organisationer som söker låg risk 
vid lånefinansiering ökar samtidigt organisationens finansiella kostnader. (Larsson, 2008) 
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Att en kombination mellan eget kapital och främmande kapital krävs för finansiering av en verk-
samhet anser vi är en självklarhet i de flesta organisationer. Samtidigt tror vi att en äldre 
organisation använder sig av en högre andel eget kapital då de haft längre tid för att bygga upp 
detsamma. Detta är inte något som vi ser som ett krav utan snarare något vi tror faller sig 
naturligt. Att en del organisationer väljer eller tvingas sälja sina kundkrediter för att förkorta 
tiden innan kapitalet blir åtkomligt för dem anser vi är en bra, kortsiktig lösning. Vi tror dock 
inte att det är något organisationerna väljer att göra utan anledning, då de faktiskt förlorar en 
andel av sina kundkrediter i avgifter till inkassoföretagen. Att sälja fakturorna och därmed få in 
kapitalet direkt kan göra att organisationen kan undvika lån ytterligare en tid vilket vi tycker är 
bra i de flesta fall.  
 
5.3 Bankfinansiering  
Organisationer kan finansiera sin verksamhet, nyinvesteringar eller bristande likviditet genom 
exempelvis lån från kreditinstitut såsom banker. Banken har då krav på information som stärker 
att de med största möjliga säkerhet får tillbaka sitt utlånade kapital, därmed blir organisationen 
återbetalningsskyldig oavsett hur det går för dem. Det finns olika benämningar på banklån för 
organisationer exempelvis investeringskredit och rörelsefinansiering. De båda begreppen står för 
lån antingen för en investering såsom en maskin eller för att undvika en alltför dålig likviditet. 
Även lagerfinansiering är en låneform som är vanligt förekommande, denna innebär att 
organisationen lånar kapital av banken och lämnar varulager som säkerhet för detta. För denna 
typ av lån krävs dock att lagret har ett högt samt tillförlitligt värde och att banken vet att 
produkten går att avyttra. (Garmer & Kyllenius, 2004) När det handlar om rörelsefinansiering i 
syfte att täcka upp likviditetsproblem är det en typ av låglikviditetsstrategi. Nackdelen med 
denna strategi är att organisationerna riskerar att inte få låna pengar då de verkligen behöver det. 
(Larsson, 2008) 
 
För att en bank ska bevilja ett lån, oavsett om det rör sig om ett lån till privatpersoner eller en 
organisation ser banken till återbetalningsförmåga och även vilka säkerheter som finns. De 
undersöker alltså noggrant om lånesökanden verkligen kan fullgöra sina förpliktelser med att 
betala amorteringar och räntekostnader. (Garmer & Kyllenius, 2004) Kreditinstitut kräver säker-
heter från kredittagaren för att säkra sitt utlånade kapital ifall kredittagaren råkar i obestånd. Med 
aktuell lagstiftning får kapital inte lånas ut till organisationer såvida kreditinstitutet inte på goda 
grunder kan anta att kredittagaren kan fullgöra sina förpliktelser. Som säkerhet räknas allt som 
har ett ekonomiskt värde. Olika säkerheter som är allmänt accepterade är borgen, panträtt i fast 
egendom eller företagsinteckning. (Lennander, 2006) Leasing eller liknande former av 
investeringar är med ovanstående text i åtanke inte acceptabla som säkerheter då organisationen 
inte äger dessa vid eventuellt obestånd. Banken måste beakta vad som händer med det utlånade 
kapitalet om den aktuella organisationen råkar i obestånd, bankens kapital måste täckas upp. 
(Tovman, 2008) Men det är inte enbart säkerheterna som är det väsentliga, utan snarare 
organisationens framtid. Det viktiga för kreditinstituten är organisationens återbetalningsförmåga 
och därmed behöver inte säkerheterna vara det avgörande vid beslut om kredit. (Adlercreutz, 
2001) Denna bedömning kan banken dock avstå om de kan förklara den som onödig eller 
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oväsentlig. Ett lån utan säkerheter på det sättet benämns blancokredit. Denna typ av utlåning är 
inte vanligt förekommande bland nystartade företag där banker normalt kräver en hög 
täckningsgrad och högt ställda säkerheter. (Garmer & Kyllenius, 2004)  
 
Undersökningsproceduren som bankerna genomför kallas kreditbedömning, all kreditbedömning 
baseras på ett framåtblickande perspektiv. Nackdelen med att det är framtiden som besluten 
baseras på är att det råder informationsasymmetri eftersom låntagaren med största sannolikhet 
har större inblick i sin egen framtida ekonomi och framtida verksamhet än vad banken har. 
(Larsson, 2008) Vid en kreditbedömning behandlas ansökningar olika beroende på om 
organisationen är nystartad, ny kund hos banken eller sedan länge en befintlig kund. Några av de 
delar som banken ser till när de avgör om ett företag kommer få lån eller ej är; affärsidé, 
marknadsanalys, produktanalys, konkurrentanalys, likviditetsanalys, analys av styrelse samt se 
till övriga finansiella analyser. (Larsson, 2008) Det är de finansiella analyserna som vi främst 
finner relevant i denna uppsats. 
 
Ovan förklaras hur en organisation kan finansiera sin verksamhet med hjälp av kreditinstitut. Det 
viktigaste är att organisationen har tillräckligt med säkerheter för att lånet ska kunna godkännas. 
Vi tycker det är bra att bankerna har höga krav på sina kreditbeviljanden, speciellt med tanke på 
att det är kunders sparkapital som de lånar ut. Ingen av oss skulle uppskatta en bank om den inte 
granskade eller inspekterade en organisation eller låter bli att granska dess kreditansökan 
noggrant utan direkt beviljar den. Att kraven från bankerna kan anses vara för höga tror vi 
snarare beror på att organisationerna som söker lån inte är helt förberedda på vad som krävs eller 
främst, vilken information som krävs av dem. 
 
5.3.1 Checkräkningskredit 
Checkräkningskredit eller checkkredit är en form av lån utan specifikt användningsområde. 
Krediten kan nyttjas vid behov, oftast i samband med likviditetsproblem. Fördelen med check-
kredit är den att organisationerna betalar endast ränta på utnyttjat kapital. Detta gör att kreditupp-
låning från banken i form av checkkredit ofta blir mer ekonomiskt lönsamt för organisationer. 
Dock gäller inte det om organisationen utnyttjar sin checkkredit till fullo under hela perioden, i 
dessa fall blir det mer lönsamt att ansöka om ett vanligt lån hos banken.  Checkkrediten kostar 
inte bara räntekostnad på utnyttjat kapital utan kräver även organisationen på en årlig avgift. 
(Larsson, 1995) Checkräkningskredit utnyttjas av organisationer med likviditetsproblem som en 
tillfällig lösning där de kan finna det kapital som för stunden fattas i organisationen, exempelvis 
kan det vara utlånat till kunder i form av kundkredit. (Garmer & Kyllenius, 2004)   
 
Organisationer får inte automatiskt checkkredit utan tvingas ansöka om densamma, varefter 
bankerna behandlar ansökan. Checkkreditens storlek bestäms därmed av banken och omprövas 
årligen. Därefter kan organisationerna utnyttja krediten i den mån de behöver. Fördelen med 
denna typ av finansiering är att den går att utnyttja vid säsongsvariationer. Checkkrediten 
utnyttjas vanligen för att täcka upp likviditetsproblem vilket innebär att krediten nyttjas vid 
direkta betalningssvårigheter. Detta behöver inte alltid betyda att organisationen har ekonomiska 
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problem utan det kan vara att mycket kapital är bundet i exempelvis kundkrediter. (Garmer & 
Kyllenius, 2004) För organisationer kan det alltså löna sig att noga beräkna när de får in sitt 
kapital från kunder och när de måste betala sina skulder. Om organisationen på bästa sätt kan 
planera dessa delar kan användandet av checkkredit minimeras. Då organisationerna inte helt 
lyckas med denna planering finns checkkrediten där för att täcka upp. (Larsson, 1995) 
 
Checkräkningskredit är en tillfällig lösning och om denna lösning nyttjas till fullo av en 
organisation kommer de förlora på detta på grund av räntekostnader och årliga avgifter som 
tynger. Utifrån litteraturen kan vi sammanfattningsvis säga att för tillfälliga likviditetsproblem är 
checkkrediter en bra lösning men inte på längre sikt. Vi anser att checkkredit är en bra lösning i 
de organisationer som har en ojämn rörelse med säsongsvariationer men även i andra 
organisationer som behöver kapital för att kunna möta och hantera konjunktursvängningar. Ytter-
ligare en anledning anser vi kan vara att organisationer inte vill ha fritt kapital i företaget för att 
reservera sig för konjunktursvängningar utan istället tycker vi det är en bra lösning att ansöka om 
checkkredit.  
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6. Empiri 
Kapitlet redogör för den information som framkom under intervjuerna hos bankerna och 

företagen. Vi har valt att i detta kapitel enbart ta med den empiri vi anser vara relevant utifrån 
uppsatsens syfte, och därmed kommer inte all empiri som framkom under empiriinsamlingen att 
redogöras för.  

 
6.1 Organisationsbakgrund 
Vi har valt att börja med en organisationsbakgrund. Bakgrunden är till för att ge en förförståelse 
för de företag och banker som har intervjuats. I denna bakgrund har vi även valt att redogöra för 
information som framkommit under intervjuerna som är relevanta för att förstå hur företagen ser 
på investeringar. Vi har här även redogjort för ur vilken aspekt intervjuerna har bedrivits. 
 
6.1.1 BE-GE Företagen AB 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 4. Be-Ge Företagen 
Källa:  http://www.be-ge.se  
 
BE-GE är en koncern med huvudkontor i Oskarshamn, de har verksamheter i, förutom Sverige, 
även Danmark, England och Litauen. Koncernen består av ett moderbolag, BE-GE Företagen 
AB som främst fungerar som ett holdingbolag. Under moderbolaget finns det tre olika verksam-
hetsgrupper, stolar, komponenter samt fordon och lackering. Organisationsschemat ovan visar de 
olika företagen som ingår i Be-Ge koncernen. De fyra företagen till vänster tillhör verksamhets-
gruppen som arbetar med stolar. De tre mörkare företagen i mitten sysslar med komponenter och 
de tre ljusare till höger arbetar med fordon och lackering. Be-Ge startades 1934 då bror Göthe 
Persson övertog import och försäljning av bilar i Oskarshamn. Idag är Be-Ge fortfarande ett 
familjeägt företag samt ett av de äldsta företagen i Oskarshamn. Det är Bror Göthe Perssons 
söner, Carl-Johan Persson samt Per-Erik Persson som är ägare tillsammans med deras familjer. 
(Persson 16/4-09) 
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Be-Ge är idag en av världens äldsta återförsäljare till Scania och ungefär 30 % av omsättningen 
levereras till Scania. Majoriteten av det Be-Ge tillverkar exporteras utomlands. Detta innebär att 
de resultatmässigt inte är beroende av Scania. Be-Ge har inom koncernen en nettoomsättning på 
655 miljoner kronor, balansomslutningen är 323 miljoner kronor samt är det mellan 550-600 
personer anställda i koncernen. Den person vi intervjuade på Be-Ge var Erland Persson som är 
koncernens controller, men även verkställande direktör i Be-Ge Företagen AB och UAB Be-Ge 
Amersanas. Persson sitter även som styrelseordförande i Be-Ge Industri AB och Be-Ge Jany 
A/S, samt är verksam i samtliga styrelser inom koncernen. Intervjun behandlade hela koncernens 
investeringar. (Persson, 16/4-09)  
 
På Be-Ge Företagen AB har de en undre gräns på 20 000 kronor för vad som ses som en 
investering, allt därunder skrivs som en kostnad. De investeringar Be-Ge gör ligger mellan 
20 000 upp till 8-10 miljoner kronor. Den senaste investeringen Be-Ge gjorde var en investering 
i Be-Ge Plåtindustri som uppgick till nio miljoner. Vad det investeras i är olika beroende på 
vilket företag i koncernen som granskas. Enligt Persson (16/4-09) är det vanligt med maskin-
investeringar inom plåtindustrin, där de flesta stora investeringarna äger rum. Då de inom Be-Ge 
koncernen ska genomföra en investering ser de även till investeringens miljöaspekter. 
Investeringens miljöpåverkan ska beskrivas som en särskild punkt i investeringsbegäran. Ofta 
kan det vara att en investering är nödvändig ur produktionssynpunkt och i samband med detta 
passar det bra att förbättra miljön, exempelvis genom att investera i en bättre maskin. Alla 
företagen inom Be-Ge koncernen är miljö- och kvalitetscertifierad och enligt Persson är miljö-
aspekten av en investering alltid underförstådd.  På Be-Ge ser de personalens utbildning som en 
investering, men oftast kan det vara att summan för utbildningen inte överstiger 20 000 kronor 
och det bokförs då inte som en investering. Persson (16/4-09) kallar det för en investering som 
inte syns på balansräkningen. Persson (16/4-09) tar även upp vad han kallar döda investeringar, 
vilket är investeringar som är nödvändiga men som inte medför något mervärde eller möjlighet 
till ökade intäkter för företagen. Ett exempel som Persson (16/4-09) tar upp i samband med döda 
investeringar är en parkeringsplats som har byggts utanför en av Be-Ges lokaler. För denna typ 
av investeringar görs fortfarande en kalkyl, men inga krav på återbetalning ställs. (Persson, 16/4-
09) 
 
6.1.2 Elajo  

 
Figur 5. Elajo  
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Källa:  http://www.elajo.se 
 
Elajo grundades av Alf Josefsson 1958, från början var elteknik företagets huvudinriktning vilket 
än idag är ett av huvudområdena. 1968 tillkom det andra affärsområdet, mekanik, till följd av ett 
uppköp av ett mekanikföretag. Idag består Elajo av två huvudområden dessa är Mekanik/energi 
och Elteknik. Elajo bedriver även en gymnasieskola, ETEC, Elajo Technical Education Center. 
(www.elajo.se) 
 
Elajo bedriver verksamheter i Sverige och Norge och finns sammanlagt på ett 40-tal orter. 
Organisationsschemat ovan ger en klarare bild över hur Elajo koncernen är uppbyggd. ETEC har 
funnits som en del av koncernen i ungefär sex år. ETEC bedriver utöver gymnasieskola även 
uppdragsutbildning åt företag och kommunalyrkesutbildning. (www.elajo.se)  

 
Intervjun på Elajo kom främst att handla om Elajo Mekanik AB, dock användes de övriga 
företagen i koncernen ibland som jämförelse. Elajo Mekanik AB har en nettoomsättning på 130 
miljoner kronor, en balansomslutning på 24 miljoner kronor. Sista december 2008 var det 105 
anställda på Elajo mekanik AB, medelantalet under året var 123 anställda. Detta förklaras med 
att företaget under revisionsperioder tar in extra personal. Vi intervjuade Bibbi Dahlin som 
arbetar som ekonomichef och controller på det aktuella företaget. (Dahlin, 15/4-09) 
 
På Elajo har de en undre gräns på vad som klassas som en investering på 20 000 kronor. 2008 
uppgick den totala summan för Elajo Mekaniks investeringar till ungefär 1 miljon kronor. Som 
parallell kan vi se till ett annat företag i koncernen som enbart har personal som resurs, här har 
de i princip endast gjort en investering i en dator på 24 000 kronor på hela 2000-talet. En annan 
del av koncernen är skolan och här menar Dahlin (15/4-09) att det istället genomförs många och 
stora investeringar, 2006 uppgick deras totala investeringar till två miljoner kronor. På Elajo 
Mekanik är det främst maskiner och verktyg för arbeten utanför verkstaden som det investeras i. 
Icke monetära faktorer kan ses som en anledning till att en investering ska genomföras och detta 
är viktigt att påpeka i den projektbeskrivning som ska göras då de ansöker om medel för 
investeringen. De utbildningar som genomförs på företaget, som enligt Dahlin (15/4-09) är 
många och regelbundna, ses inte som en investering utan som en omkostnad. I vissa fall krävs 
licens för de anställda, när denna inte längre är ajour behöver utbildningen åter genomgås. 
(Dahlin, 15/4-09)   
 
6.1.3 Scania 
Karosseriet i Oskarshamn har funnits sedan 1945-46, då det tillhörde BE-GE företagen. Be-Ge 
levererade på den tiden cirka 40 % till Scania. Scania köpte fabriken från Be-Ge 1966, men 
fabriken i Oskarshamn var fortfarande ett eget aktiebolag. 1970 upplöstes det bolaget och gick in 
som en produktionsenhet i Scania koncernen. På Scania fabriken i Oskarshamn tillverkas hytter 
till lastbilar. I Oskarshamn finns det två produktionsenheter, en basenhet och en monterings-
enhet, dessa är två enskilda delar i Scania koncernen. (Brundin, 17/4-09) 
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Scania som koncern är en av världens ledande tillverkare av bussar och lastbilar för tunga 
transporter men Scania tillverkar även industri- och marinmotorer. Koncernens utveckling och 
forskning bedrivs i Sverige. En del av Scania koncernen som växer är produkter och tjänster 
inom service och finansiering. Scania har totalt 35 000 anställda varav 12 000 är i Sverige. Dessa 
finns i ett hundratal länder i Europa och Sydamerika. Utöver dessa 35 000 personer är det 
ytterligare ungefär 20 000 personer som arbetar med Scanias fristående försäljnings- och service-
marknadsorganisation. (www.scania.se) På de två produktionsenheterna i Oskarshamn är det 
totalt 1 729 anställda. (Brundin, 17/4-09) 
 
Under intervjun pratade vi med två personer, dels Benny Brundin som är ekonomichef för bas-
enheten på Scania i Oskarshamn. Med på intervjun var även Johanna Lindau, det är främst hon 
som arbetar med investeringskalkylering på basenheten i Oskarshamn. 
 
På Scania ser de allt under 20 000 kronor som en kostnad och de investeringar de gör varierar i 
storlek mellan runt 30 000 kronor som en nedre gräns och 70 miljoner kronor som en övre. Det 
är enligt Lindau (17/4-09) dock väldigt få investeringar som är stora som 70 miljoner kronor. 
Brundin ger ett exempel på en investering som gjordes 1992-94, då de satte in en helt ny hytt-
generation, denna investering kostade i Oskarshamn en miljard kronor, men Brundin (17/4-09) 
påpekar att detta sker en gång vart 20 år. Lindau (17/4-09) fortsätter med att berätta att de alltid 
har några investeringar på gång som ligger på 4-5 miljoner kronor vardera. På Scania i Oskars-
hamn har de enbart materiella investeringar, Lindau (17/4-09) nämner att det kanske förekommer 
immateriella investeringar inom Scania men inte på plats i Oskarshamn. Lindau (17/4-09) på-
pekar att investeringar görs av olika skäl, i vissa fall är det rent monetära termerna som är av-
görande medan det i andra fall kan vara miljöpåverkan som fäller avgörande för den aktuella 
investeringen. På Scania i Oskarshamn har de satt alla anställd på skolbänken igen, för att för-
hoppningsvis slippa varsla till följd av finanskrisen, denna utbildningssatsning är enligt Brundin 
(17/4-09) inget de bokför som en investering. För Scania sköts finansieringen av huvudkontoret i 
Södertälje och därför hade inte Brundin och Lindau någon större insikt i detta. Eller som Brundin 
själv uttryckte det: (Brundin & Lindau, 17/4-09) 

”Vi har, eller hade, en jättesäck med pengar som vi kan utnyttja.”  (Brundin, 17/4-09) 
 
6.1.4 SAFT 
Saft i Oskarshamn tillhör en Fransk koncern med samma namn, Saft Groupe SA, och koncernens 
huvudkontor är lokaliserat i Frankrike. Inom koncernen finns det i huvudsak tre olika av-
delningar där de tillverkar och arbetar fram olika typer av batterier. Det är uppladdningsbara 
batterier, specialbatterier för fordonsindustrin samt batterier för industrier. Det är avdelningen för 
industriella batterier som ligger i Oskarshamn. De batterier som tillverkas och utvecklas i 
Oskarshamn är till för att agera som en alternativ energikälla, exempelvis om det blir ström-
avbrott. De som använder sig av dessa batterier är exempelvis sjukhus, oljefält och flygplatser. 
Dessa batterier kan i storleksordning vara allt från i jämförelse med ett bilbatteri till ett batteri 
med fler olika enheter som tillsammans blir stort som en fotbollsplan. Batterierna exporteras till 
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hela världen. I Oskarshamn finns en egen utvecklingsavdelning och inköpsavdelning. (Lindblom, 
21/4-09)  
 
Sedan 1917 har det funnits en fabrik som tillverkar batterier på den plats i Oskarshamn som Saft 
nu är verksam på. Denna fabrik har lytt under Saft koncernen sedan 1991. Saft i Oskarshamn har 
en nettoomsättning på 963 miljoner kronor och dess balansomslutning är även den 963 miljoner 
kronor. 2008 var 450 anställda men Saft har i samband med finanskrisen valt att inte förlänga 
kontraktet med 50 visstidsanställda, i skrivande stund är de 400 anställda på Saft i Oskarshamn. 
Under intervjun på Saft pratade vi med Lars Lindblom som är den person som i Oskarshamn 
arbetar mest med investeringskalkylering. Finansieringen sköts i Frankrike och Lindblom (21/4-
09) vet därför inte hur processen går till väga. (Lindblom, 21/4-09) 

”Detta kan vara både bra och dåligt, om det går bra för oss i Oskarhamn och dåligt för 
en annan del av koncernen kan det innebära att vi inte får genomföra en investering på 
grund av detta.” (Lindblom, 21/4-09) 

Den största investering som Lindblom (21/4-09) har varit med om är på 22 miljoner kronor och 
detta ses som en väldigt stor investering på Saft i Oskarshamn. Saft har en undre gräns på vad 
som ses som en investering på 20 000 kronor, och allt däröver är en investering. Lindblom (21/4-
09) nämner att ungefär 99 % av de investeringar som genomförs på Saft är produktions-
relaterade, främst maskiner för att öka produktionsvolymen. Icke finansiella aspekter av en 
investering är en del i kalkylarbetet och ingår i vad Fransmännen på huvudkontoret kräver för att 
de ska godkänna en investering. Lindblom (21/4-09) har inte varit med om att utbildning har 
setts som en investering men kan tänka sig att det kan förekomma om utbildningen sker i 
samband med en materiell investering. (Lindblom, 21/4-09) 
 
6.1.5 Handelsbanken  
Handelsbanken grundades 1871, då med namnet Stockholms Handelsbank. Grundare till banken 
var styrelseledamöter från Stockholm Enskilda Bank. Handelsbanken grundades för att ägna sig 
åt Stockholm stads näringsliv och främst med ren in- och utlåning.  Banken har sedan dess ut-
vecklats och är idag en universalbank, vilket innebär att de levererar tjänster inom hela bank-
området. Banken hade vid 2008 års slut 461 kontor i Sverige och ses som en stark bank på den 
svenska marknaden. Handelsbanken finns dessutom representerad i totalt 22 länder, bland annat 
Danmark, Norge, Finland och Storbritannien. (www.handelsbanken.se) 
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Figur 6. Handelsbanken 
Källa: Egen bearbetning av;  http://www.handelsbanken.se 
 
Banken kunde i slutet av 2008 påvisa att de under de senaste 36 åren haft en högre lönsamhet än 
konkurrenternas genomsnitt, att de är en av de mest kostnadseffektiva universalbankerna i 
Europa och har sedan 1989 haft Sveriges mest nöjda kunder. I sin strävan för fortsatt positiva 
resultat satsar Handelsbanken på en starkt decentraliserad organisation där kontoret är banken, 
vilket innebär att kontoret alltid är kundansvarigt. Lönsamhet ska prioriteras över volym och att 
ett långsiktigt tänkande ska genomsyra verksamheten. (www.handelsbanken.se)  
 
Genom att alltid sätta kunden i fokus blir alla bankens kontor kundansvariga. De viktigaste 
styrmedlen för Handelsbanken är ett effektivt ekonomiskt styrsystem samt en väl förankrad 
företagskultur. Grundidén med verksamheten är att de ska utgå från de enskilda kontorens kund-
ansvar och inte utgår från de centrala delarna, produktområden eller marknadssegment. Handels-
banken vill stärka verksamheten genom att kontoren ska kunna arbeta tillsammans och att de 
samtidigt ska stödjas av specialister och effektiva stödfunktioner. Det är just detta arbetssätt som 
bilden ovan visar, kunden ligger i fokus samtidigt som de lokala kontoren har ett stöd och lätt 
kan finna information de behöver från andra, centrala delar av banken. (www.handelsbanken.se)  
 
Hos Handelsbanken intervjuade vi Ola Tyrberg som är bankdirektör på kontoret i Kalmar. Under 
intervjun framkom att samtliga kontor inom Handelsbanken följer samma regler och agerar och 
fattar beslut på ett liknande sätt. Vidare framkom att de inte har någon form av storleksgräns på 
sina företagskunder utan att alla är välkomna till banken. Eller som Tyrberg uttryckte det;  

”Alla är välkomna, vi vill inte avgränsa oss på något sätt utan om exempelvis Volvo 
skulle ligga i Kalmar skulle de kunna vara våra kunder.” (Tyrberg, 15/4-09)  

 
6.1.6 Nordea  
Nordea är trots sina 187 år en av de yngre bankerna i Norden. Sedan banken grundades har 
många sammanslagningar lett fram till det Nordea som finns idag. Nordea är idag en av de 
största bankerna i Norden med 10 miljoner kunder, 34 000 anställda och 1 400 kontor.  
(www.nordea.com 1)  
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Nordea anser att kunden ska stå i fokus, det är kunden och dess kundupplevelse som ska sättas i 
fokus. Därmed ska banken se till kundens bästa och förstå kundens behov, kombinerat med ett 
professionellt agerande och strävan efter att skapa varaktiga relationer med kunderna. Banken 
har som syn att det är deras kunder, människorna, som är det avgörande. Banken främjar 
initiativtagande men även människors möjlighet till bra resultat samtidigt som de på ett korrekt 
och rättvist sätt bedömer prestationerna. För att lyckas väljer banken att arbeta i team för att på 
sätt visa tillit men samtidigt ta sitt ansvar. Genom detta hoppas de uppnå sin vision och mission 
som är att dels vara den ledande banken i Norden, vara erkänd för sina medarbetare, som ska 
skapa betydande värde för kunder och aktieägare, för att nå sin mission om att göra det 
möjligt.(www.nordea.com2) 
 
Hos Nordea hade Göran Garney tid och intresse att besvara aktuella frågor. Hos Nordea följer 
samtliga lokala banker samma regler för att alla kunder ska behandlas och värderas på ett lik-
värdigt sätt. Viktigt för Nordea är även ett trevligt bemötande och Garney hoppas att kunden 
väljer bank bland annat beroende på personlig kontakt och säger att alla är välkomna att kontakta 
banken och att de inte har några storlekskrav på företagskunderna. (Garney, 21/4-09) 
 
6.1.7 Swedbank 
Swedbank var den första banken som startades i Sverige, banken grundades under namnet Spar-
banken år 1820. Banken startade i Göteborg med europeiska förebilder men spred sig snabbt i 
Sverige. Dryga 100 år efter starten nåddes toppen med 498 Sparbanker i Sverige varefter de gick 
samman för öka i styrka. 1992 gick Sparbankerna samman till Sparbanken Sverige och efter det 
kvarstod endast ett 90-tal fristående Sparbanker. Under 2006 bytte banken namn till det 
nuvarande, Swedbank. Idag har Swedbank totalt 10 miljoner kunder och 419 kontor i Sverige. 
Swedbank bedriver dessutom en stor del av verksamheten utomlands, bland annat finns 278 
kontor i Baltikum och 215 i Ukraina. Banken finns även representerad i flertalet av världens 
större städer. (www.swedbank.se1) 
 

Figur 7. Nordea 
Källa: Egen bearbetning av; http://www.nordea.com 
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Banken har som mission att förstå kundernas behov och kunna erbjuda den bästa finansiella 
lösningen som ska bidra till att förbättra kundens livskvalitet. Därigenom ämnar banken öka sitt 
värde och vara en positiv kraft i samhället. Swedbanks vision är att bli marknadsledande inom 
sin marknad. Swedbank har som värdering att vara resultatinriktade i allt de gör, de ska vara 
öppna i sin kommunikation och de ska vara intresserade av att lära sig nytt och förändras. 
Dessutom är bankens tanke att de gemensamt ska bygga en verksamhet som är hållbara i 
längden. (www.swedbank.se2) På Swedbank hade företagsrådgivaren Marie Malmberg tid för att 
besvara våra frågor. Malmberg (16/4-09) förklarade att Swedbank ser till att deras kontor ska 
agera på ett liknande sätt men reserverar för att den mjuka värderingen av företagen kan skilja. 
Swedbank har inte några krav på företagskundernas storlek utan alla är välkomna till banken. 
(Malmberg 16/4-09)  
 
6.2 Kalkyler 
Nedan redogörs för de kalkyleringsmetoder som företagen använder sig av. Vi har valt att 
redogöra dessa som en egen del av uppsatsen då vi anser att de utgör en stor del av densamma. 
Den redogörelse som ges nedan är endast i form av ord och är tänkt att läsas samtidigt som 
aktuell bilaga studeras (investeringsblanketter för respektive företag, se bilaga 6-9). Vi har valt 
att redogöra för de olika företagens kalkyleringsmetoder separat då vi anser att det annars lätt blir 
rörigt och svårförståligt. En jämförelse samt tolkning av företagens kalkyleringsmetoder fås i 
kapitel 7.  
 
6.2.1 Be-Ge Företagen AB 
Erland Persson (16/4-09) på Be-Ge Företagen AB berättar att de inom koncernen använder sig av 
en investeringsblankett på totalt tre sidor (de första tre delarna i bilaga 6). På första sidan av 
denna blankett ska de som vill genomföra en investering bland annat fylla i varför investeringen 
ska göras, om den ökar resultatet, krävs för att bibehålla resultatet eller om den är nödvändig 
men inte genererar någon vinst. Det ska även redogöras för om den är budgeterad eller inte, samt 
den totala investeringskostnaden. Även en projektbeskrivning ska göras där det motiveras varför 
investeringen ska genomföras, likaså kan miljöaspekter redogöras här. Sist på denna sida ska de 
som godkänner investeringen skriva under. På Be-Ge är det verkställande direktör för de olika 
företagen i koncernen som godkänner investeringar upp till 50 000 kronor. Investeringar mellan 
50 000 och 200 000 kronor är de det enskilda företagets styrelseordförande som godkänner och 
investeringar där över är det koncernstyrelsens ordförande som godkänner. Det är det aktuella 
företagets verkställande direktör som får i uppdrag att upprätta kalkylen, om investeringen 
överstiger 50 000 kronor presenteras den för dotterbolaget styrelse. Om investeringen överstiger 
200 000 kronor är det dotterbolagets styrelse som beslutar om kalkylen ska visas upp för 
koncernstyrelsen eller inte. Om den ska visas upp för koncernstyrelsen ser de inte bara till det 
aktuella företaget och den aktuella investeringen då de bedömer investeringen. De ser på 
koncernen som helhet, detta kan komma att innebära att en investering i ett dotterbolag inte blir 
av då det inte finns utrymme för alla investeringar i de fall det är flera dotterbolag som måste 
genomföra investeringar. (Persson, 16/4-09) 
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På den andra sidan av investeringsblanketten ska det redogöras för samtliga delar av in-
vesteringen, en investeringsspecifikation. På den tredje och sista sidan av investeringsblanketten 
syns investeringens återbetalningstid. Det finns sju olika uppgifter att fylla i, dessa är 
investeringsbeloppet, inbetalningsöverskotten från investeringen samt den planerade av-
skrivningen. Efter ska kassaflöde före skatt räknas fram. Sedan ska bolagsskatten tas i beaktande 
samt inbetalningsöverskott efter skatt. Då detta är gjort räknas kassaflöde efter skatt fram. På 
detta sätt syns investeringens återbetalningstid. Denna blankett använder koncernen sig av för att 
se investeringens kassaflöde. Be-Ge arbetade fram denna blankett för att inte glömma 
kringkostnaderna i investeringskalkylerna. Ett år efter det att investeringen är genomförd görs en 
uppföljning. För att se hur det blev i verkligheten, bättre eller sämre samt att det är lärorikt.  
(Persson, 16/4-09) 
 
Koncernen gjorde nyligen en stor investering på Be-Ge Plåtindustri AB, på totalt 9 miljoner 
kronor, för denna investering använde Be-Ge sig, enligt Persson (16/4-09), av en lite mer 
sofistikerad kalkyl, och anledningen till detta var investeringens storlek. (Persson 16/4-09) 

”För den senaste investeringen använde vi oss av en lite mer sofistikerad kalkyl. Det är 
av den anledningen att det är en stor investering. Denna kalkyl är typisk för lite större 
investeringar.” (Persson, 16/4-09) 

Denna kalkyl finns att se i sin helhet i bilaga 6, sista delen, i denna tar Be-Ge hänsyn till fler 
faktorer än i investeringsblanketten. Be-Ge tar bland annat hänsyn till kapitalkostnad, underhålls-
kostnad, direkt lön samt den fasta maskinkostnaden per produktionstimma. Även i denna typ av 
investering är det kassaflöde och återbetalningstiden som är viktigt för avgörandet. (Persson, 
16/4-09) 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att Be-Ge främst ser till investeringens kassaflöde samt dess åter-
betalningstid då Be-Ge avgör om de ska investera eller ej. Detta gäller för investeringar av alla 
storlekar, dock finns viss skillnad i hur kalkylerna ser ur beroende på investeringens storlek.  
 
6.2.2 Elajo 
Dahlin (15/4-09) visar upp en blankett som de tidigare använt sig av, vilken senare visar sig likna 
den Be-Ge använder sig av. Enligt Dahlin (15/4-09) använder Elajo sig endast av investerings-
begäran, se bilaga 7. I denna ska Elajo ange varför investeringen ska genomföras, om den är 
medräknad i budget eller ej samt den totala investeringskostnaden. På Elajo kan det enligt Dahlin 
(15/4-09) vara motiveringen till varför investeringen behöver genomföras som avgör om den blir 
av eller inte. Då det rör sig om en investering upp till 50 000 kronor är det verkställande direktör 
i de enskilda företagen som godkänner denna, investeringar mellan 50 000 och 200 000 kronor är 
det koncernchefen som godkänner och investeringar däröver är det koncernstyrelsens ordförande 
som ska godkänna. Elajo ska även på denna investeringsbegäran redogöra för när investeringen 
beräknas börja och sluta samt om de som gör investeringsbegäran tidigare har fått godkännande 
för att genomföra denna investering. Tidigare har Elajo använt sig av kalkyler som visar på in-
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vesteringens inbetalningsöverskott samt återbetalningstiden, men idag använder Elajo sig inte av 
detta, då det inte anses relevant. (Dahlin, 15/4-09) 
 
På Elajo använder de sig alltså inte av någon matematisk uträkning då de avgör om de ska 
genomföra en investering eller inte. Denna sort av information har tidigare använts i företaget, 
det är inget koncernen är ovana vid. (Dahlin, 15/4-09) 
 
6.2.3 Scania 
På Scania har de enligt Brundin (17/4-09) ett antal olika modeller, det är främst MIKA, det 
interna systemet för investeringskalkylering, som de nyttjar (se bilaga 8). Hela investerings-
kalkyleringsmallen består av fyra sidor. På den första sidan i kalkylmallen ska det fyllas i vilken 
investering som avses samt vem som ska genomföra den. Sedan ska det fyllas i vilken typ av 
investering det rör sig om. På Scania har de enligt Lindau (17/4-09) sex olika typer av 
investeringar, dessa är rationaliseringsinvestering, ersättningsinvestering, kvalitetsinvestering, 
miljö- och skyddsinvestering, kapacitetsinvestering samt investering för en ny produkt. Brundin 
(17/4-09) fortsätter med att förklara Scanias kalkylmetod, där nästa steg är att se på situationen 
med och utan investeringen, vad det är som händer. Investeringens kostnad samt kringkostnader 
som kan tänkas uppstå till följd av investeringen ska fyllas i. Sedan ska det redogöras för 
exempelvis material, personalkostnad, påverkan på kvalitet och liknande kostnader som påverkar 
investeringen både positivt och negativt. Vidare ska hänsyn tas till om det är möjligt att ta ut ett 
högre pris på produkten då den säljs om investeringen genomförs. Då allt är redovisat i kalkylen 
syns en summering, på sidan etts övre del, av vad som gjorts, detta är omräknat till nuvärde med 
en kalkylränta på 11 % och över sju år. Det är bara på sida ett och fyra som det matas in belopp, 
sidorna två och tre är länkade till sidan ett och här kommer därför beloppen upp automatiskt. 
(Brundin & Lindau 17/4-09)  
 
Brundin (17/4-09) menar att det som modellen ser till är betalningsströmmarna och formulerar 
sig på följande sätt;  

”Det som styr hela modellen är betalningsströmmarna, riktiga pengar in och ut ur 
företaget, det är bara det vi tar hänsyn till.” (Brundin 17/4-09) 

Scania tittar på hur kassaflödet påverkar, och är intresserade av när investeringen blir lönsam. 
Detta syns på sidan två i investeringskalkyleringsmodellen, MIKA. Den tredje sidan i Scanias 
investeringskalkylmodell visar en uträkning av investeringens lönsamhet, med hjälp av denna 
graf syns investeringens pay-back, nuvärde samt internränta. På Scania ser de enligt Brundin 
(17/4-09) till två olika begrepp dessa är pay-back och internräntemetoden. Då Scania ser till pay-
back ska denna vara under två år och investeringen ska generera en positiv pengaström. Då 
Scania ser till internräntan är det viktiga att denna överstiger den kalkylränta på 11 % som de 
använder sig av på Scania. Det kan enligt Brundin (17/4-09) vara att en investering har en pay-
back tid på över två år, men det innebär inte automatiskt att denna investering inte får 
genomföras, de större investeringarna har oftast en längre pay-back än två år. Dock påpekar 
Brundin (17/4-09) att det i dagsläget antagligen är pay-back som styr väldigt mycket, men i 
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normalfallet är det inte på detta sätt. Det är alltid en offert som ligger som underlag för 
kalkylerna, de får inte ansöka om pengar från huvudkontoret med hjälp av en kalkyl som inte 
bygger på en offert. Inom Scania kräver de enligt Lindau (17/4-09) en nuvärdeskalkyl enligt 
MIKA då det rör sig om en rationaliseringsinvestering. Brundin (17/4-09) fortsätter med att säga 
att Scania gärna vill ha en liknande kalkyl även på andra typer av investeringar som är att 
betrakta som större. Mindre investeringar och investeringar som inte är av rationaliseringstyp 
finns det inget krav på kalkyler, men det kan enligt Lindau (17/4-09) hända att den avdelning 
som initierar investeringen själva har gjort vissa beräkningar, men att detta oftast inte är något 
som når ekonomiavdelningen. (Brundin & Lindau 17/4-09) 
 
I samband med att investeringskalkylerna sammanställs ska en miljökonsekvensanalys fyllas i, 
detta är den fjärde och sista sidan i investeringskalkylmodellen. Här ska allt fyllas i med och utan 
investeringen och kommentarer ska göras. Det som bland annat fylls i är konsumtionen av 
material, av kemiska produkter, vatten, även annan miljöpåverkan samt eventuella störningar i 
driften ska redogöras för. Men det är i realiteten sällan dessa är ifyllda ordentligt, om det inte rör 
sig om en ren miljöinvestering. En anledning till det kan vara att Scania idag kräver mer fakta, 
tidigare skulle miljöpåverkan beskrivas i ord, och detta kan vara en av anledningarna till att 
denna miljöanalys sällan görs. (Brundin & Lindau, 17/4-09) 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att de på Scania är väldigt intresserade av vilka betalnings-
strömmar en investering genererar, dess kassaflöde. Vidare redogörs för att de på Scania ser till 
pay-back samt internräntan. På Scania ska pay-back tiden vara två år, detta har dock varit 
flytande fram till dess att finanskrisen slog till. Det viktigaste då de ser till internräntan är att 
denna överstiger den kalkylränta de använder sig av på 11 %.  
 
6.2.4 SAFT 
På Saft i Oskarshamn använder de sig av en investeringsmall de har fått från huvudkontoret i 
Frankrike. På Saft har de delat in investeringarna i olika kategorier som nyproduktion, 
kapacitetsökning, kostnadsförbättringar på grund av lagkrav för miljösäkerhet, förbättringar på 
innevarande produktsortiment, förbättra fastigheter och andra ytor runt omkring lokalerna samt 
underhåll av informationssystem och datorstöd. Safts investeringskalkyleringsmall består av fem 
sidor (se bilaga 9), på den första delen ska om möjligt en bild på investeringen infogas. 
Investeringens namn ska skrivas, det finns även en liten konteringsruta där det ska redogöras för 
hur investeringen ska bokföras. (Lindblom, 21/4-09) 
 
På den andra sidan av investeringsmallen ska det redogöras för om investeringen är budgeterad 
eller inte, om investeringen inte är budgeterad måste det finnas goda skäl till varför investeringen 
ska genomföras. Det ska även finnas angivet när investeringen är planerad att starta och avslutas, 
vilken av ovanstående typer av investeringar det rör sig om. På denna andra sida finns det vissa 
delar som rör de kommande sidorna i investeringskalkyleringsmallen, som exempelvis om en 
riskbedömning har genomförts, pay-back, internräntan samt annuitetskvoten. Det ska även finnas 
en projekt beskrivning samt syftet med investeringen. Lindblom (21/4-09) fortsätter med att 
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berätta att det i slutet av denna sida ska finnas underskrifter från ett antal personer i Sverige för 
att sedan skickas vidare till Frankrike för ytterligare godkännande. En investering på 30 000 euro 
(cirka 314 000 kronor) får godkännas lokalt i Oskarshamn av verkställande direktör. På den 
tredje och fjärde sidan i investeringsmallen finns det ett antal frågor som ska besvaras, dessa 
frågor ska besvaras då det ska leda till att alla aspekter av investeringen har tagits i beaktande. 
(Lindblom, 21/4-09) 

”Man ska fylla i om man har tänkt på allting innan investeringen, men det är lätt att 
fylla i att man tagit hänsyn till allt.” (Lindblom, 21/4-09) 

Dessa frågor kan i många fall få liknande svar som det som skrivits på sida två, projekt-
beskrivning och syfte. Om investeringen är för att förbättra miljön eller är av ergonomiska skäl 
kan det enligt Lindblom (21/4-09) i många fall vara svårt att räkna på, vilket leder till att det inte 
alltid är säkert att det finns en finansiell kalkyl på dessa typer av investeringar. Om det finns flera 
olika alternativ för investeringen ska det redogöras för varför det aktuella investeringsalternativet 
har valts. På den fjärde sidan ska en riskbedömning genomföras, i denna ska en jämförelse göras 
med och utan investeringen. På denna sida ska även ett tidsschema redogöras för, i denna ska det 
stå när godkännandet för investeringen planeras, när projektet ska börja, sluta och om det finns 
delmoment i projektet, när dessa ska genomföras. Det sista steget i tidsschemat är att redogöra 
för när projektet utvärderas och stängs. Enligt Lindblom görs alltid en utvärdering av projektet 
innan det stängs. (Lindblom, 21/4-09) 
 
På sidorna fem och sex börjar själva den finansiella redogörelsen. På sidan fem ska det redogöras 
för vad det är som faktiskt köps, om det finns olika delar, som köps var för sig, redovisas dessa 
separat. På sidan sex redogörs för investeringen som sådan samt de eventuella besparingar som 
blir möjliga tack vare investeringen. Det som görs är en nuvärdeskalkyl där kostnader och kassa-
flöden, som är nuvärdesberäknade, med och utan investeringen jämförs för att redogöra 
skillnaderna dem emellan. Det som görs är en mini resultaträkning med och utan investeringen 
med enbart de aktuella värdena synliga. Enligt Lindblom (21/4-09) är det oftast så att det enbart 
är skillnaden mellan med och utan investeringen som fylls i. Här räknar Saft på fem år och det 
görs en jämförelse mellan situationen med och utan investeringen. I Safts modell för 
investeringskalkylering syns bland annat det kassaflöde investeringen genererar, dess dis-
konterade pay-back, internräntan för den aktuella investeringen samt nuvärdet. En investerings 
pay-back ska vara ungefär 1,5 år men detta är inget hårt krav, det varierar beroende på vilken typ 
av investering det rör sig om, men det ses som en riktlinje. Det som framkommer med hjälp av 
denna kalkyl, som pay-back exempelvis, flyttas sedan automatiskt till sidan två. (Lindblom, 
21/4-09) 
 
Vad som är viktigast i själva beslutsprocessen vet inte Lindblom (21/4-09) då det avgörs på 
huvudkontoret i Frankrike. Lindblom (21/4-09) fortsätter med att förklara att om en investering 
inte är med i budgeten men ändå måste genomföras kan detta leda till att en annan, planerad, 
investering inte kan genomföras, det är då de som vill genomföra den icke budgeterade in-



 

42 

vesteringen som får i uppgift att hitta en budgeterad investering de kan ta bort. Då den totala 
kostnaden för investeringarna ska bli de samma. (Lindblom, 21/4-09) 
 
Ovan ser vi att på Saft använder de sig av pay-back metoden då de ska räkna på en investering, 
här har de ett flytande krav på en pay-back tid på 1,5 år. Utöver denna metod använder de sig av 
en kassaflödesanalys där de förväntade kassaflödena nuvärdesberäknas.  
 
6.3 Bankernas genomgång 
I denna del av kapitlet har vi valt att först väva samman den information vi fått från respektive 
bank i samband med intervjuerna. Till skillnad från 6.2 Kalkyler har vi alltså inte redogjort för 
informationen från varje bank separat utan snarare utgått från de svar vi fått på varje fråga. Efter 
denna genomgång redogör vi för den information vi fått från företagen angående vad de ger 
bankerna för information och vad de tror att bankerna vill ha för information då de beviljar lån.  
 
6.3.1 Återbetalningsförmåga 
För att ett lån ska beviljas ställs krav från bankerna. Det Nordea och Göran Garney framhöll som 
det viktigaste under intervjun var återbetalningsförmågan. Det Garney (21/4-09) främst såg till 
var prognoser som visade hur företaget skulle utvecklas efter, eller till följd av investeringen. 
Samtidigt poängterades att det är viktigt att det finns kalkyler som visar hur företaget ska kunna 
räkna hem en investering och hur den kommer påverka lönsamheten. Dessa kalkyler kan sedan 
läggas in i Nordeas system för att räkna ut framtida kassaflöden och resultat. När en investering 
ska beräknas är det enligt Garney svårast att bedöma intäkterna, kostnaderna brukar företagen 
vara insatta i men de är osäkra på framtida intäkter. (Garney, 21/4-09) Även Swedbank och 
Marie Malmberg framhåller återbetalningsförmågan och likviditeten som det allra viktigaste. 
Malmberg förklarar även att framtida resultaträkningar och balansräkningar är intressanta att se 
till men också en likviditetsbudget.(Malmberg, 16/4-09) Malmberg uttrycker sig på följande sätt;  
 

”Vi behöver en likviditetsbudget för två år framåt där man också tänker till, hur mycket 
jag ska omsätta, vilka är mina kostnader, blir det plus eller minus på sista raden? Och 
en resultat- och balansräkning på ett ungefär.” (Malmberg, 16/4-09) 

 
Även Handelsbanken framhöll att det är återbetalningsförmågan som är det mest väsentliga vid 
ett lånebeviljande (Tyrberg, 15/4-09). Således framhölls just återbetalningsförmågan som den 
viktigaste faktorn för lånebeviljande av samtliga tre banker. Återbetalningsförmågan anses vara 
den mest väsentliga faktorn men samtliga banker kräver trots allt isolerade kalkyler för den 
planerade investeringen. Detta beror inte på att dessa ska granskas ingående utan snarare för att 
de ska ge en bild av vad pengarna ska användas till säger Tyrberg (15/4-09) på Handelsbanken. 
Det kan även vara viktigt enligt Malmberg (16/4-09) att se en isolerad kalkyl på investeringen då 
exempelvis en maskinpark ska utökas med ytterligare en maskin för att då se om den nya 
maskinen verkligen ger en positiv påverkan på företaget och att det kan redogöras för hur många 
timmar den kommer användas, hur mycket den kommer producera men även för att se vilka 
kostnader den kommer ge företaget. På Nordea uppmärksammar Garney (21/4-09) att det inte 
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alltid är det företag som har de finaste kalkylerna som har de bästa idéerna och att sunt förnuft 
inte är dumt det heller. Detta höll även Tyrberg (15/4-09) med om samtidigt som han påpekade 
att det måste finnas bärkraft bakom idén och att en ansökan som är fint gjort inte behöver vara 
det bästa alternativet. Garney (21/4-09) ansåg att förutom ett sunt förnuft och en bra idé med 
bärkraft att kalkyler som speglar kassaflödet och företagets likviditet kan vara till nytta för 
banken vid deras beslutsfattande;   

”Det man kan säga är att det viktigaste är att vi tror på att det finns en återbetalnings-
förmåga i form av kassaflöde.” (Garney, 21/4-09)   

 
6.3.2 Övrig påverkan 
På Handelsbanken uppger Tyrberg (15/4-09) att företagets ålder till stor del påverkar i en kredit-
bedömning eftersom de gärna ser till hur det hittills gått för företaget. Även Malmberg (16/4-09) 
uppger att det är enklare att bedöma ett etablerat företag där de kan se till siffror, hur ägarna 
fungerar och då det finns en etablerad kontakt vet de vilket förtroende banken har för företaget. 
På Nordea är arbetsfokus fördelat på historien och framtiden, Garney (21/4-09) hävdar att de 
strävar efter att arbeta 75 % i framtiden och 25 % av arbetet ska läggas för att se tillbaka och se 
hur saker utvecklats inom företaget sedan tidigare. När de på Swedbank bedömer ett nystartat 
företag krävs det att de får veta grundläggande saker, som många gånger känns självklara, men 
ändå inte alltid uppfylls. De kräver en affärsplan som noga redogör för vad verksamheten ska 
göra, hur verksamheten ska se ut, hur marknaden ser ut, vilka konkurrenter som finns, dessutom 
efterfrågar de en likviditetsbudget för två år framåt. På samma sätt vill de få in en prognostiserad 
balans- och resultaträkning för två år framåt. I stort sett är det samma saker som efterfrågas från 
etablerade företag som från nystartade med skillnaden att här finns redan revision och historia för 
företagen att basera sina prognoser på. Banken kan även se hur väl tidigare prognoser stämt med 
utfallet. (Malmberg 16/4-09) På Nordea reserverar Garney (21/4-09) sig i större grad för osäker-
hetsfaktorn då han granskar ett nystartat företag dessutom anser han det viktigt att se till hur stor 
del ägaren till företaget själv ämnar satsa på företaget, hur mycket kapital denne planerar att 
satsa.   
 
Vid en bedömning av ett företag på Nordea görs en så kallad ”rateing” där 70 % utgörs av den 
finansiella, hårda biten och resterande 30 % utgörs av mjuka faktorer som företagsledning, 
bransch, rapporteringar och liknande (Garney, 21/4-09). Att just företagets bransch är en faktor 
som det tas hänsyn till vid kreditbedömning är de olika bankerna ense om. På Handelsbanken tas 
alltid konjunkturen i beaktande och därmed värderas en bransch som varit i en svacka, som såg-
verksindustrin varit och är i, baserat på gällande konjunktur inom branschen. Men Handels-
banken har inte någon form av portfölj där en viss del ska fyllas av restauranger och en viss del 
med industrier utan det är enbart branschens konjunktur som påverkar bedömningen. (Tyrberg, 
15/4-09) På Nordea uppger Garney (21/4-09) att de gör en liknande bedömning där osäkra 
branscher räknas med större säkerhetsmarginaler medan de för säkra branscher fokuserar än mer 
på kassaflödet. På Swedbank bedömer de även branschen och huruvida det är en mättad bransch 
eller inte. Malmberg nämner som exempel att regionen redan är mycket tät på restauranger och 
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därmed är det en tuff marknad att tränga in sig på och därmed bedöms nya företag inom den 
branschen extra hårt. Malmberg påpekar även att de ser till branschgenomsnitt när de bedömer 
redan befintliga företag för att se om de följer den utveckling som kan förväntas av dem eller ej. 
(Malmberg, 16/4-09) 
 
6.3.3 Storlekens betydelse 
Det spelar, enligt respondenterna på bankerna, ingen roll hur stora företagen är som granskas. 
Det är förvisso olika personal som granskar företagen beroende på dess storlek och komplexitet i 
de olika bankerna men det är ingen skillnad i bedömningen som görs mellan stora eller små 
företag. Tyrberg (15/4-09) menar att det kan vara lika svårt att fatta beslut om ett lånebeviljande 
för det minsta företag med en liten investering som det är att fatta beslut i större. Även Garney 
(21/4-09) och Malmberg (16/4-09) påstår att det är samma faktorer som leder fram till ett beslut 
oavsett företagens storlek. Inte heller spelar investeringens storlek någon större roll. Utan det är 
just återbetalningsförmågan som är det väsentliga, samtidigt som investeringen alltid ställs i 
förhållande till företaget. Exempel som Tyrberg (15/4-09) förklarade är att ett företag som 
tidigare har en soliditet på 100 % vill låna upp för en större investering och efter gjord in-
vestering har en soliditet på 30 % är det en stor skillnad men för denna skillnad behöver inte 
beloppet på investeringen vara särdeles stort utan allt beror på hur företaget och dess finanser ser 
ut sedan tidigare. Malmberg (16/4-09) förklarar de två viktigaste faktorerna för att bevilja ett lån 
som dels den tidigare nämnda återbetalningsförmågan men även att det finns tillräckligt med 
säkerheter. Samtidigt kan banken anse att en investering ter sig vara orimligt dyr och därmed be 
företaget att återigen se över andra alternativ eller att motivera att den eventuella investeringen 
kommer ge företaget ett ökat resultat och kassaflöde. Normalt sett är det i de större företagen 
som de mer utvecklade ekonomiska system återfinns, därmed ökar kunskapen ofta hos 
personalen och det gör att materialet ofta matchar det bankerna söker. Detta är enligt Garney 
(21/4-09) inget krav utan på Nordea låter de kunderna lämna in den information de tror banken 
vill ha för att sen i en öppen dialog diskutera fram om ytterligare information kommer att krävas. 
Banken ser inte heller några svårigheter med att hjälpa kunden att ta fram den information de 
behöver utan ser på banken, företaget och revisorn som en trio som alla vill att det ska gå så bra 
som möjligt för företaget. Garney (16/4-09) ser det även som en fördel att företagare kommer till 
banken i ett relativt tidigt skede av investeringen eftersom banken bör vara väl insatt i den 
framtida investeringen då de kommer vara med och finansiera densamma.  
 
6.3.4 Säkerheter 
Samtliga intervjuade banker finns representerade i stora delar av Sverige och återfinns i både 
större och mindre orter. Men enligt Tyrberg (15/4-09) på Handelsbanken påverkar inte den geo-
grafiska positionen av ett företag bankens värdering. Företagets geografiska läge påverkar enligt 
Tyrberg (15/4-09) enbart en sak och det är vilket till vilket bankkontor som företaget ska vända 
sig men bedömningarna är de samma, oavsett kontor.  

”Vi delar förvisso in företagen så att de hamnar hos det närmaste bankkontoret men det 
är inte meningen att det ska påverka.” (Tyrberg, 15/4-09)  
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På samma sätt resonerar Malmberg (16/4-09) men kommenterar även det faktum att det är 
enklare att överblicka verksamheter som ligger nära det valda kontoret, i detta fall är det för 
Malmberg enkelt att överblicka centralt belägna verksamheter, exempelvis centralt belägna 
butiker. Samtidigt är det enligt Malmberg (16/4-09) viktigt att hålla sig inom sitt affärsområde 
och inte gå över bankens egna gränser. På Nordea resoneras på liknande vis och det som på-
verkas mest av verksamhetens geografiska position är dess lokaler. En lagerlokal mitt inne i 
centrum kanske kan användas av någon annan eller till något annat ändamål och därmed finns ett 
värde på fastigheten medan samma lokal inte skulle ha ett särdeles högt värde om det låg ute i 
ödemarken. Detta är inget som påverkar företagsmässigt utan påverkar snarare bankens 
värdering av säkerheter. Garney (21/4-09) Som säkerhet är det olika vad bankerna väljer att se 
till exempelvis nämner Malmberg (16/4-09) att när det gäller maskininvesteringar kan Swedbank 
göra en form av objektfinansiering vilket innebär att de tar investeringen som säkerhet. På ett 
liknande sätt kan det gå till vid fastighetsfinansiering då objektet även här pantsätts. Vidare 
nämns även företagsinteckningar och borgen som säkerheter som Swedbank använder sig av. 
(Malmberg, 16/4-09) På Nordea framhålls vikten av att den säkerhet som tas verkligen har 
täckning, exempel kan vara att fastigheten är hyrd men att företaget trots allt vill lämna 
fastigheten i pant. Vilka säkerheter som bankerna söker beror till stor del av vad det är för lån de 
söker och vad de använder kapitalet till. (Garney, 21/4-09) Det som samtliga av de intervjuade 
bankerna vill undvika är företagare som tvingas sätta sina privatfastigheter som pant. Detta 
eftersom det enligt Tyrberg (15/4-09) inte ska betyda att en företagare går i personlig konkurs för 
att företaget går i konkurs men det ska fortfarande vara kännbart. Därmed blir det olika kapital-
krav beroende på hur stort kapital individen har sedan tidigare. (Tyrberg, 15/4-09) Även 
Malmberg (16/4-09) uttryckte sig på ett liknande sätt och menar på att de inte kräver att en 
företagare går in med sitt hus som säkerhet utan det är helt beroende på hur mycket substans som 
individen har bakom sig. I vissa fall kan det vara nödvändigt att till en början ha hus som en 
säkerhet men från bankens sida önskar de att kunna förhandla bort denna säkerhet fortast möjligt. 
Men att gå in med privata säkerheter beror till största del på företagsform. (Malmberg 16/4-09) 

”Om det är ett aktiebolag så kanske du till en början får komplettera med ett pantbrev 
på den privata fastigheten. Tills man ser att det här går bra så kanske man kan 
förhandla bort det för man kanske inte direkt vill dra in familjen och så vidare.” 
(Malmberg, 16/4-09) 

 Alla tre bankerna gör årligen en värdering av alla företag som är kunder hos bankerna. Det är 
vid dessa tillfällen som de går igenom säkerheter, ser hur ledningen skött sig och ser hur det gått 
för företagen. På Swedbank berättas att de värderar ett företags tillgångar till mycket lägre värde 
än vad företaget redovisar dem till. Anledningen till det är att värdet sjunker drastiskt vid obe-
stånd och i samband med konkurs och det är för dessa tillfällen banken värderar tillgångarna. Det 
är för den andra delen av det lånade kapitalet som ägaren kan komma in med en personlig borgen 
eller liknande. (Malmberg 16/4-09)  
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6.3.5 Informationsbehov 
På Handelsbanken uppger Tyrberg (15/4-09) att företagen verkar veta vilken information som de 
kräver då det är ytterst sällan de får in för mycket kalkyler eller för mycket underlag men även 
när det händer är inte det någon nackdel för banken. Det som däremot kan hända är att företagen 
glömmer att involvera hela verksamheten och enbart redogör för den isolerade investeringen. 
Men i samtal mellan bankman och företagare diskuteras eventuella kompletteringar och ges den 
hjälp som krävs. (Tyrberg, 15/4-09)  

”Det är oftare så att de gör isolerade kalkyler och glömmer att involvera det i hela 
verksamheten och det är den fakta som vi faktiskt söker.” (Tyrberg, 15/4-09)  

För Nordea och Garneys (21/4-09) del ter det sig som informationskvaliteten beror på företagens 
storlek, men även etableringstid. De mindre företagen uppger Garney (21/4-09) ofta har infor-
mationen i huvudet och att banken då får hjälpa dem att formulera det i siffror för att kunna fatta 
beslut. På samma sätt ter det sig vara hos Swedbank där de äldre företagen vet vad banken söker 
men att de nya företagen, småföretagen kan få komma och komplettera flertalet gånger innan 
banken ens kan försöka fatta ett beslut med hjälp av underlaget. Det kan vara svårt att få ner sina 
tankar på papper men att hjälpa någon annan att få ner deras idéer i siffror kan vara än svårare 
och en kurs i hur företag startas vore många gånger behjälpligt. (Malmberg 16/4-09)  
 
Som nämnts i organisationsbakgrunden finns det ingen tillgänglig information om hur Scania 
och Saft bedriver sin finansiering, och de kommer heller inte att behandlas ytterligare i avsnittet. 
(Brundin & Lindau, 17/4-09, Lindblom, 21/4-09) Både Be-Ge och Elajo finansierar av tradition 
sina investeringar med egna medel men företagen har kontakter med banker och tycker sig veta 
vad bankerna vill ha för information från företagen (Persson 16/4-09 & Dahlin 15/4-09). Inom 
Elajo koncernen händer det att företagen finansierar investeringar genom leasing, detta gäller 
främst skolan och inte i större utsträckning Elajo mekanik. Då finansiering sker via leasing kan 
det enligt Dahlin (15/4-09) exempelvis vara Nordea finans, vilka är Elajos bank, som är 
samarbetspartner. Elajo har inte sett någon anledning till att förändra finansieringen och börja 
låna pengar till investeringar som en effekt av finanskrisen och lågkonjunkturen. Dahlin (15/4-
09) fortsätter med att förklara att hon anser att bankernas krav har varit de samma under en 
längre tid, bankerna blir mer positiva till att låna ut pengar om de ser att det går bra för 
koncernen som helhet. Även företagen inom koncernen påverkas av hur det går då de planerar 
nya investeringar, går det dåligt vill de inte gärna investera om det inte är absolut nödvändigt. På 
frågan om Elajo vet vad bankerna vill ha för information svara Dahlin (15/4-09) att bankerna 
gärna vill ha företagsinteckningar och därför vill se balansräkningar och liknande information. 
På Elajo upprättar de i regel ingen information särskilt för bankerna, ibland kan det enligt Dahlin 
(15/4-09) hända att de upprättar prognoser för kommande år. På Elajo har de haft samma bank i 
många år och detta ser Dahlin (15/4-09) som något positivt, och uttrycker sig på följande sätt; 
(Dahlin, 15/4-09) 

”Vi har haft samma bank i många år och detta är givetvis positivt för oss, de känner till 
vår verksamhet och vet hur det går för oss.” (Dahlin 15/4-09) 
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Som nämndes ovan finansierar även Be-Ge sina investeringar med egna medel. Den senaste 
investeringen koncernen gjorde, på Be-Ge Plåtindustri, valde Be-Ge dock att finansiera med 
hjälp av lånade pengar. Detta då det rörde sig om så mycket pengar som det gjorde, cirka 9 
miljoner kronor. På Be-Ge samarbetar de med banken, varje år efter det att Be-Ge gjort sitt 
bokslut, analyserar de detta tillsammans med de löpande rapporter banken fått under året, som 
kvartals- och delårsrapporter, för att utifrån denna information sätta en lånegräns inom vilken 
Be-Ge kan röra sig. I samband med att denna gräns fastställs har banken även en förhandling om 
vilken ränta Be-Ge ska betala till banken. I och med det har Be-Ge möjligheten att under året 
lyfta delar av låneutrymmet enbart genom att prata med banken och visa upp den 
kassaflödesanalys de har upprättat för interntbruk. Vilket innebär att Be-Ge inte upprättar någon 
speciell information för bankernas räkning. (Persson 16/4-09) 
 
6.4 Finanskrisen 
I denna del av kapitlet har vi redogjort för den information vi har fått fram under intervjuerna 
och bankerna om hur de anser att den egna organisationen påverkas av finanskrisen. Vi har här 
valt att skilja företagen och bankerna åt, i varsin underrubrik. Dock har vi valt att sammanväva 
svaren från företagen med varandra samt informationen från respektive bank med varandra. 
Detta då vi anser att det leder till en bättre översikt av företagens och bankernas respektive 
situationer, både enskilt och i samband med varandra.  
 
6.4.1 Företagen 
Både Scania och Be-Ge har påverkats mycket av den rådande finanskrisen, på Scania har de sagt 
upp alla visstidsanställda och övriga anställda får varannan vecka gå på utbildning. Detta är en 
åtgärd Scania har vidtagit då de hoppas att det kommer att leda till att inga tillsvidareanställda 
kommer att behöva sägas upp. Denna utbildning är enligt Brundin (17/4-09) inget som Scania 
bokför som en investering, i nuläget hoppas företaget på att de ska få tillbaka de pengar som 
Scania satsar i form av EU bidrag. Denna åtgärd är rent praktiskt en investering enligt Brundin 
(17/4-09), men de är inget Scania bokför som en investering och aktiverar pengar för eller gör 
avskrivningar på. (Brundin & Lindau, 17/4-09) Även Erland Persson påpekar att de på Be-Ge har 
påverkats mycket av finanskrisen då företaget ligger tungt i bilindustrin, på gott och ont. 
(Persson, 16/4-09) Inom bilindustrin svänger väldigt fort och vilket Persson (16/4-09) utrycker 
på följande sätt; 

”Då det går bra, går det bra, och då det går dåligt, går det riktigt dåligt.”(Persson 16/4-09) 

På Be-Ge hade de då intervjun ägde rum sagt upp 120 personer, sedan oktober 2008. Persson 
(16/4-09) framhåller att ytterligare uppsägningar med största sannolikhet kommer att komma. 
Be-Ge koncernen har inom de svenska företagen en omsättningsminskning på omkring 50 %. 
Detta beror på att alla Be-Ges kunder över en natt drog ner sina prognoser till hälften.  Be-Ge 
företagen i England och Danmark går bra och de verkar, enligt Persson (16/4-09), inte vara sär-
deles konjunkturkänsliga. Som ett exempel över hur svårt de har det inom vissa företag i 
koncernen tar Persson (16/4-09) upp Be-Ge STECE i Mönsterås, där har de 81 personer på löne-
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listan men det är enbart 40 av dessa som arbetar, på detta sätt har det varit i sex månader nu 
vilket innebär att mycket pengar betalas ut till personer som inte arbetar och tjänar in pengar åt 
företaget. (Persson, 16/4-09) På Scania har finanskrisen påverkat möjligheten till investeringar 
mycket, det är i princip investeringsstop. Brundin (17/4-09) förklarar att det egentligen enbart är 
då det är fara för liv och lem eller då produkten kräver det som en investering får genomföras. 
Tidigare fick platschefen ta beslut om en kostnad på upp till 20 000 kronor, i dagsläget har 
attestordningen skrivits om så att alla beslut som rör pengar har flyttats upp en, ibland två, 
nivåer. Denna förändring är ett centralt direktiv från Södertälje. (Brundin & Lindau, 17/4-09) 
Även hos Be-Ge är det i princip investeringsstop, de enda investeringar de får göra inom Be-Ge 
koncernen är för att kunna bibehålla den löpande driften samt att genomföra en ersättnings-
investering. Om det är en ersättningsinvestering Be-Ge genomför vill de inom koncernen att 
denna investering ska medföra ett mervärde, att den kan göra något mer än den investering den 
ersätter. (Persson, 16/4-09) 
 
Till skillnad från Scania och Be-Ge som båda har drabbats hårt av krisen har varken Elajo eller 
Saft påverkats särskilt mycket av krisen, än. Både Dahlin (15/4-09) på Elajo och Linblom (21/4-
09) på Saft är väl medvetna om att de kan komma att drabbas när som helst. På Elajo har de 
enligt Dahlin (15/4-09) kunnat undvika uppsägningar och påverkan av finanskrisen då de har 
haft möjligheten att flytta personalen från verkstaden ut till OKG, där de medverkar i ett 
pulsprojekt. Dock förklarar Dahlin (15/4-09) att Elajo till hösten då avstämningsperioden på 
OKG är klar antagligen kommer att få känning av krisen om det inte har kommit igång i 
verkstaden igen. I dagsläget har de på Elajo inte förändrat sin syn på finansiering av 
investeringar, utan finansierar fortfarande med egna medel, då Elajo inte ser någon anledning att 
i dagsläget låna pengar. (Dahlin, 15/4-09) På Saft har de precis avslutat kontraktet med visstids-
anställda, detta främst som en säkerhetsåtgärd. Saft har samtidigt haft rekord på orderintag och i 
mars hade de försäljningsrekord, Lindblom (21/4-09) är noga med att påpeka att Saft har en 
väldigt stor valuta effekt och att de pågrund av detta inte kan se det fullt ut som en förtjänst. Som 
det ser ut nu får de på Saft genomföra de investeringar de har planerat. Saft är väldigt osäkra på 
hur de kan komma att drabbas och när, vilket leder till att Saft in i det sista drar sig för att fatta 
beslut. Då de på Saft levererar till stora projekt, exempelvis byggnader av sjukhus, och har en 
leveranstid på endast fem veckor kan det komma att dröja länge, kanske år, innan Saft kommer 
att känna av krisen. (Lindblom, 21/4-09) 
 
6.4.2 Bankerna 
På Swedbank märktes en nedgång i antalet låneförfrågningar under sista kvartalet 2008. Under 
denna period märkte banken tydligt av att företagen höll igen, detta fenomen varade hos Swed-
bank en bit in i januari men nu är lånefrekvensen återställd till den nivå som rådde innan krisens 
inträdande. (Malmberg 16/4-09) På Nordea uppfattas situationen aningen annorlunda, där be-
rättar Garney (21/4-09) att banken fortfarande har samma resonemang när det gäller låne-
ansökningar och att lånefrekvensen ter sig vara densamma, men att företagen och även privat-
personer blir mer osäkra om framtiden i och med krisen. Detta gör att företagen kan avvakta 
ytterligare innan de genomför planerade investeringar för att därmed se om krisen nått botten nu 
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eller om läget kommer förvärras ytterligare. Garney (21/4-09) uppger att banken fortfarande 
bedömer låneförfrågningar på samma sätt och att det enbart är företagen och privatpersonerna 
som anser att bankerna ändrat sitt handlingsförfarande. (Garney 21/4-09) Inte heller hos 
Handelsbanken har Tyrberg (15/4-09) märkt någon skillnad på låneansökningsfrekvensen utan 
banken utlåning fortsätter att stiga, därmed följer de samma linje som innan krisens inträdande. 
Samtidigt påpekar Tyrberg (15/4-09) att företagen utnyttjar sina checkkrediter i en större ut-
sträckning nu än vad de gjort innan krisen. Att användandet av checkkrediter ökat instämde även 
Garney (21/4-09) och Malmberg (16/4-09) i. På Nordea syns ännu inte heller någon skillnad i 
anledning till varför företagen söker lån och Garney (21/4-09) tror att nästa större utmaning i 
krisen kommer i sommar när företagen ska betala ut semesterlöner och gissar att det kan leda till 
dålig fakturering i juli, augusti. Därmed säger Garney (21/4-09) att krisen inte på något sätt är 
över än. 

”Vi kan inte ropa faran är över om man säger så.”(Garney, 21/4-09)  

Det Malmberg även påpekade var risken för att företagen själva kan börja agera bank åt 
varandra, genom att endast betala de nödvändigaste fakturorna med en gång och vänta med andra 
tvingas nästa företag agera på samma sätt. Företag som hamnar i den situationen bör utnyttja sin 
checkkredit, men det är inte ovanligt att företagen vill höja sina checkkrediter nu i orostiderna 
och detta blir svåra beslut för bankerna. (Malmberg, 16/4-09) Ingen av de banker vi träffat har 
ändrat sina bedömningar, på Handelsbanken uppger Tyrberg (15/4-09) att de tar lika stor hänsyn 
som tidigare till konjunkturen, och att på detta sätt påverkar krisen men bedömningen är 
fortfarande densamma.  Även på Swedbank resonerar Malmberg (16/4-09) på ett liknande sätt 
men reserverar sig för att bankens medarbetare själva kan vara aningen mer noggrann i sin 
granskning, men förfarandet är fortfarande detsamma. På samtliga banken värderas branschen 
för att se hur framtiden ser ut, men det är inget nytt och inget som uppstått i eller till följd av 
krisen. Ingen av bankerna tror att de kommer förändra sitt handlingssätt när det gäller lån och 
lånebeviljande. Bland annat nämner Tyrberg (15/4-09) att det inte är någon revolution som vi 
genomgår och den bransch som förändrats mest efteråt kommer utan tvekan att vara bilindustrin.  

”Jag tror inte att Sverige kommer ha genomgått någon revolution efter det här.” 
(Tyrberg, 15/4-09)  

Vidare har respondenterna på bankerna lite olika uppfattning om när de tror att krisen kommer 
vända. På Nordea hoppas Garney (21/4-09) att företagen lärt sig att en större buffert behövs för 
att klara sig igenom orostider på ett bra sätt och tror att det är något som kommer förbättras på 
grund av krisen. Vidare nämns det att företagen många gånger inte har någon tydlig ägare utan 
att det är de som sparar i fonder som är ägarna och även detta tror Garney (21/4-09) kommer 
förändras till följd av krisen. (Garney, 21/4-9) 
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7. Tolkning  
Kapitlet väver samman det vi har redogjort för i litteraturkapitlen samt den empiri vi har 

samlat in. Utöver det kommer vi även att ta med viss ny information i form av uppsatser och 
artiklar. Detta anser vi är viktigt då uppsatserna och artiklarna ytterligare stärker den 
information vi har fått fram under intervjuerna. Tolkningen ger en tydligare bild av vad vi 
kommit fram till med hjälp av litteratur och empiri.  

 
7.1 Företagsjämförelse 
Nedan redogörs för företagens syn på investeringar, vi har valt att återge viss empiri för att göra 
jämförelserna mer förståeliga. Vi har även valt att använda oss av två andra uppsatser, dessa har i 
sin tur refererat till ett antal undersökningar som har gjorts beträffande vilka kalkyleringsmetoder 
som är vanligast i svenska företag. Dessa undersökningar är genomförda vid olika tidpunkter 
över en lång tid, vilket vi anser ger ytterligare relevans till att använda oss dess resultat. 
 
7.1.1 Investeringssyn 
Som nämnts tidigare i organisationsbakgrunden, har samtliga företag en undre gräns för vad de 
ser som en investering på 20 000 kronor. Att företag har undre nivåer för vad de betraktas om en 
investering är inte ovanligt enligt Nilsson och Persson (1993). Vidare nämns att även period-
iseringens storlek kan ha betydelse för vad som ses som en investering, detta är dock inget som 
företagen har nämnt som ett kriterium för vad de ser som en investering.  De företag vi har inter-
vjuat har nämnt att de har olika typer av investeringar, Scania har tillexempel sex olika typer av 
investeringar. Dessa stämmer till viss del in med de motiv till investeringar som nämnts i 
litteraturen. Saft nämner investeringar på grund av lagkrav som en typ av investering. I 
organisationsbakgrunden nämns även att inget av företagen egentligen ser utbildning som en 
investering. Oftast verkar det bero på att utbildningens utbetalningar inte överstiger den 
monetära gränsen på 20 000 kronor. I Scanias fall ser de inte de utbildningar de har sin personal 
på för tillfället som en investering, främst beror det på att de hoppas och tror på stöd i form av 
EU-bidrag. Hur Scania bokför utbildningen om de inte skulle få bidraget vet vi inte, och vi tror 
inte heller att de själva riktigt vet detta, Scania räknar med att ansökan om bidraget ska gå 
igenom. Som tidigare nämnts kan personalens utbildning ses som en immateriell investering. 
Företagen själva anger att anledningen till att de inte ser utbildning som en investering är att de 
uppgår till ett för litet belopp, trots det anser vi att det även kan ha att göra med de definitioner 
som finns för en investering. Även ett gammalt och traditionellt synsätt på hur en investering 
klassificeras anser vi kan bidra till detta förhållningssätt. I Elajos fall nämner Dahlin (15/4-09) 
att de utbildningar personalen genomför inte är bestående, de måste uppdateras då och då. Frågan 
är vad som kan ses som bestående då det gäller en utbildning. En utbildning, anser vi, aldrig är 
klar och slutgiltig utan den måste ständigt uppdateras och hållas aktuell.  
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Samtliga företag anger att de tar miljöpåverkan i beaktande då de beslutar om att genomföra en 
investering. Samtidigt nämner Scania att den blankett de har för miljöpåverkan (se bilaga 8) 
sällan är ifylld. Detta kan vara av den anledningen att det är svårt att uttrycka miljöpåverkan i 
monetära termer, vilket krävs i Scanias fall, något som även nämns i litteraturen. De övriga 
företagen tar även de hänsyn till miljön men i deras investeringsblanketter är det i ord som 
miljöpåverkan ska uttryckas. Vilket vi anser kan göra det lättare och mer överskådligt, samt bidra 
till att miljöpåverkan faktiskt redovisas i investeringsblanketten. Vår mening är att det är viktigt 
att företagen tar hänsyn till miljö, både den externa och interna i form av exempelvis 
arbetsmiljön. Detta då det kan bidra till ett bättre arbetsklimat, hälsosammare medarbetare, i 
form av exempelvis mindre sjukskrivningar, det kan samtidigt bidra till bättre anseende utifrån 
vilket enbart är positivt för affärerna och kan även bidra till att det är lättare att anställa ny 
personal.  
 
Tullgren (2007) nämner att det i en kalkyl tas hänsyn till de kostnader som eventuellt kan komma 
att bli aktuella som en följd av investeringen. På Scania ska de i blanketten fylla i alla de kring-
kostnader som kan uppstå som en följd av investeringen. Även på Saft har de en specifik fråga 
där de ska ange om de har beaktat alla kostnader som kan tänkas komma som en följd av in-
vesteringen. Detta säger Lindblom (21/4-09) det är lätt att fylla i att de har gjort även om hänsyn 
inte tagits. Att Saft har denna punkt som en fråga i sin blankett tycker vi är väldigt bra, även om 
det alldeles säkert i vissa fall inte automatiskt innebär att hänsyn har tagits. Bara att personalen 
på Saft måste besvara frågan innebär att tanke ägnas åt detta, kanske inte att de räknar på alla de 
eventuella kostnaderna, men i alla fall att de ägnar dem en tanke. Samtidigt anser vi att det måste 
vara omöjligt att ta hänsyn till alla eventuella kostnader. Dessa kostnader kan även benämnas 
oförutsedda kostnader, och det är det vi anser att de är, just oförutsedda. Det är inte möjligt att på 
förhand precisera alla omkostnader som kan tänkas uppstå till följd av en investering. Men 
samtidigt är det så att desto mer tanke som ägnas åt denna problematik ju fler oförutsedda 
kostnader dyker upp redan i kalkyleringssituationen, de är då per definition inte längre oförut-
sedda. På Be-Ge ska de på sidan två i sin blankett fylla i alla delar av investeringen. På Elajo ska 
de precisera investeringens totala kostnad uppdelad på två delar, nämligen kapitalinsats och 
övriga kostnader. Hos Be-Ge kan det tänkas att de på investeringsspecifikationen tar med kring-
kostnader och hos Elajo tas dessa upp under övriga kostnader. Men vi anser inte att dessa två 
företag har tillfredsställande lösningar på problemet med oförutsedda kostnader. Känslan vi får 
är att det lätt kan dyka upp stora oförutsedda kostnader som en följd av investeringar på dessa 
företag. Givetvis kan dessa även dyka upp hos Scania och Saft, men då de tydligare har nämnt 
dessa i blanketterna minimeras denna risk ytterligare.  
 
7.1.2 Investeringsbeslut  
Vi har tidigare tagit upp att inga investeringsbeslut kan tas helt oberoende av varandra, vilket 
främst Saft och Be-Ge nämner. I dessa båda företagen kan det exempelvis vara att en investering 
i ett dotterbolag inte får genomföras då investeringar är mer nödvändiga i andra delar av 
koncernen. Här märker vi en tydlig skillnad i tankarna kring detta. På Be-Ge anser Persson att 
det är bra, något vi anser beror på att han bland annat är koncernkontroller. På Saft anser Lind-
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blom att detta är bra ibland och dåligt ibland. Dåligt främst då de på Saft i Oskarshamn inte får 
genomföra en investering på grund av att en annan del an koncernen behöver det eller då kon-
cernen som helhet inte går tillräckligt bra, trots att Saft i Oskarshamn går bra. Denna skillnad i 
synsätt anser vi speglar det faktum att de två intervjupersonerna representerar olika delar av 
respektive koncern. På Saft måste de även i vissa fall avstå från en planerad och budgeterad 
investering om det uppstår en situation som kräver en investering som inte är med i budgeten. 
Det för att den totala summan för investeringarna ska bli densamma. Tidigare har det nämnts att 
företag i vissa situationer måste besluta sig för om en investering ska göras överhuvudtaget. 
Detta är inget som vi har stött på i samband med intervjuerna vilket vi tror kan bero på att 
beslutet inte tas av ekonomiavdelningarna utan snarare av de avdelningar på företaget där in-
vesteringen blir aktuell. Vidare nämns att valet även kan komma att stå mellan två, eller flera, 
olika investeringsalternativ. Vilket är något som Be-Ge har visat prov på, då de inför den senaste 
stora investeringen valde mellan två olika alternativ, för dessa båda alternativen gjordes en 
investeringskalkyl som sedan användes som underlag för beslutet. På Saft ska de i sin blankett 
ange om det fanns flera olika alternativ de valde mellan, och i sådana fall varför de valde som de 
gjorde.  
 
Vad vi har uppmärksammat under arbetet med denna uppsats är bland annat att 
investeringsbedömningen och de beräkningar och beslut som tas kring investeringen sällan görs 
hel enskilt av ekonomiavdelningen. Det verkar snarare som att det är flera delar av företagen som 
samarbetar då en investering ska genomföras. De olika stegen i investeringsbedömningen verkar 
inte göras av en och samma person. Dessa steg är att precisera problemet vilket i de aktuella 
företagen främst görs i den avdelning av företaget där investeringen är nödvändig. Även steg två 
verkar utföras av personer som direkt påverkas av investeringen. Detta anser vi är bra då det kan 
vara svårt för personer utanför den aktuella avdelningen att veta vilka konsekvenser 
investeringen kan komma att ge upphov till och vilka alternativ som finns till investeringen. Steg 
tre är att göra en kalkyl samt genomföra en känslighetsanalys. Känslighetsanalyser är inget som 
företagen har nämnt att de genomför för de olika investeringarna, det kan i vissa fall vara att de 
har olika alternativ till investeringen, det som i dessa fall verkar vara det avgörandet är snarare 
kassaflödet samt investeringens pay-back. Det fjärde och sista steget handlar om att dra slutsatser 
samt ge rekommendationer. I fallen med de aktuella företagen anser vi inte att det är det sista 
steget i deras investeringsbedömning. För de företag vi har intervjuat har det sista steget snarare 
varit att utifrån pay-back och kassaflödet bestämma vilket investeringsalternativ som är aktuellt. 
Vilket kan ses som en form av slutsats, men vi anser inte att rekommendationer ges i samband 
med detta.  
 
7.1.3 Företagens metoder  
Under intervjuerna med företagen har det framkommit att samtliga ser till investeringens kassa-
flöde. Kassaflödet för en investering visar om en investering är lönsam eller ej. Det kassaflöde 
som används är inte verkliga då de har upprättats i förväg, de är förväntade. Detta innebär att det 
finns vissa osäkerheter i samband med upprättandet av kassaflödesanalyser. En skillnad som 
finns mellan företagen är att Be-Ge tillskillnad mot Saft och Scania inte nuvärdesberäknar sitt 
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kassaflöde, vad det beror på vet vi inte och vi har egentligen ingen åsikt om vad som är bäst. I 
Be-Ges fall antar vi att de är medvetna om att penningvärdet varierar över åren och tar detta i 
beaktande då de bedömer investeringen. Användandet av en kassaflödesanalys kan ha flera 
aspekter, en aspekt kan vara finansieringen. Med hjälp av en kassaflödesanalys kan företagen se 
behovet av intern eller extern finansiering. Detta är dock inget som i stor utsträckning påverkar 
de företag vi har intervjuat. Då Scania och Saft inte på respektive kontor i Oskarshamn vet hur 
investeringarna finansieras. För Be-Ge och Elajo är det inte aktuellt då de främst finansierar sina 
investeringar med egna medel. Detta bidrar till att vi förmodar att företagen enbart använder sig 
av kassaflödesanalyserna för att se de planerade inbetalningarna som kan komma att infinna sig 
som en följd av investeringen.  
 
Känslan vi får av företagens olika investeringsarbeten är att de har relativt liknande arbete i Saft 
och Scania samt att det finns vissa likheter mellan Be-Ge och Elajo. Däremot finns det samtidigt 
stora skillnader mellan Be-Ge och Elajo, då Elajo inte använder sig av några beräkningar. 
Likheterna mellan Scania och Saft är stora, de ser båda till pay-back tiden på en investering samt 
ser till kassaflödet, skillnader ligger i att de på Scania ser till annuiteten medan de på Saft ser till 
investeringens avkastning. Att de i dessa två företag använder sig av en rad olika metoder och 
begrepp bidrar ibland till att det råder oklarheter i vilket begrepp eller vilken metod det är som är 
viktigast. Som tidigare nämnts är pay-back metoden en metod som visar hur lång tid det tar 
innan investeringen har betalat tillbaka sig själv. Detta är en av metoderna som både Saft och 
Scania använder sig av. På Scania ska investeringar ha en pay-back på två år, men det är ett 
flytande antal år, för större investeringar är denna tid inte möjlig. På Saft ska de, enligt 
investeringsblankett, ha en pay back tid på 1,5 år, detta anser dock Lindblom (21/4-09) inte är en 
hård regel. Det får oss att fundera över varför de alls använder sig av pay-back, vad är det som 
gör det okej att ha olika krav på olika stora investeringar. Känslan vi får är att investeringarna är 
olika mycket värda för företaget, men vi anser inte att en större investering automatiskt betyder 
mer för produktionen eller någon annan del av företaget. En penningmässigt liten investering kan 
vara av lika stor betydelse som en investering som kräver mycket kapital.  
 
7.1.4 Ytterligare bekräftelse  
Att pay-back metoden används flitigt av företag bekräftas ytterligare av Björnsson, Nordenstedt 
och Sjöholm (2007) som i sin magisteruppsats själva har undersökt vilka kalkyleringsmetoder 
som används i företag. De har genom en enkätundersökning kommit fram till att 59 % av de 22 
företag som svarat på enkäten använder sig av pay-back metoden samt att 41 % använder sig av 
nuvärdesmetoden. I uppsatsen nämner de även undersökningar gjorda av andra forskare som 
Renck, Tell, Yard, Andersson samt Sandhal och Sjögren. Dessa forskare har själva bedrivit 
undersökningar över vilka kalkyleringsmetoder som främst används av företag. Renck genom-
förde en undersökning av 28 företag, denna publicerads 1966. Undersökningen visade att pay-
back metoden var vanligast bland de aktuella företagen samt att en diskonteringsmetod var den 
näst vanligaste kalkyleringsmetoden. Tells studie från 1978, är en fortsättning av den studie 
Renck genomförde. Tell använde sig av totalt 30 företag för sin studie, varav 20 är samma 
företag som Renck använde sig av. Även Tell kom fram till att pay-back metoden var den 
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vanligaste, i detta fall i samband med en annan kalkyleringsmetod. 1987 publicerades en 
undersökning genomförd av Yard, denna undersökning visade att pay-back metoden var den 
vanligaste enskilt förekommande metoden. Andersson fick i sin undersökning från 1994, fram 
samma svar som Yard. Den senaste undersökningen som är med i uppsatsen är från 2001 och 
genomfördes av Sandahl och Sjögren, de gjorde en enkät undersökning där de fick 128 svar av 
stora börsnoterade företag. I denna studie kom forskarna fram till att pay-back metoden vara den 
vanligaste samt att nuvärdesmetoden är den näst vanligaste metoden. (Björnsson, Nordstedt & 
Sjöholm, 2007)  
 
Vi har hittat ytterligare en magisteruppsats som har undersökt vilka kalkyleringsmetoder som 
används, de har avgränsat sig till familjeägda företag i småland och vi anser därför inte att deras 
resultat är relevanta för vår egen uppsats. Dock har författarna till denna uppsats även de 
refererat till Renck, Tell samt Yard. Den övergripande informationen är den samma som den 
tidigare nämnda uppsatsen redogjort för, med vissa ytterligare specifikationer. Andersson och 
Johansson (2005) anger i sin uppsats att det var 22 av de 28 företagen i Rencks undersökning 
som använde sig av pay-back metoden, samt att den diskonteringsmetod som användes främst 
var internräntemetoden, 14 av de aktuella företagen använde denna. Utöver den information som 
tidigare redogjorts angående Tells undersökning anger Andersson och Johnsson (2005) att den 
metod som användes tillsammans med pay-back metoden främst var internräntemetoden. Den 
enda skillnaden mellan de två uppsatserna i redogörelsen för Yards undersökning är att Anders-
son och Johnsson (2005) även nämner att undersökningen, precis som de övriga, är genomförd 
på svenska företag. Vi anser att dessa undersökningar ytterligare visar på att pay-back metoden 
är den metod som är vanligast bland företag då de ska kalkylera på sina investeringar. Då dessa 
undersökningar är genomförda på en större mängd företag anser vi att detta stärker de resultat vi 
har kommit fram till under de intervjuer vi har genomfört. Då informationen är tolkad dels av 
dem som skrivit uppsatserna och sedan av oss är givetvis inte optimalt, men då vi har hittat två 
uppsatser som båda använder sig av samma referenser och dessa visar samma information anser 
vi att det gör informationen om undersökningarnas resultat mer tillförlitlig.  
 
7.2 Bankjämförelse  
Nedan analyserar vi den information vi fått från empiriinsamlingen. Vi kopplar samman 
litteraturen med empirin, samt använder oss av ytterligare en uppsats för ytterligare bekräftelse 
för analysen. Vi har i likhet med kapitlet ovan delat upp kapitlet i underrubriker för att underlätta 
läsningen.  
 
7.2.1 Viktiga faktorer 
På samtliga banker ansågs att det viktigaste för deras beslut av låneansökningar var åter-
betalningsförmågan. Återbetalningsförmågan speglas av en kassaflödesanalys, där syns vilka 
summor som strömmar in och ut ur företaget. Att återbetalningsförmågan är en viktig faktor vid 
lånebeslut framkom även under Svanberg och Sandbergs undersökning och magisteruppsats 
(2004) där de intervjuat banker för att undersöka dess kreditgivning till små företag. Under-
sökningen gjordes i Karlstad under början av 2004 och således utan påverkan av nu rådande 
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finanskris. Vidare framkom av samma undersökning att dåvarande Föreningssparbanken ansåg 
att företagets bransch var en viktig faktor för kreditbeslut (Svanberg & Sandberg, 2004). Detta är 
inget som någon av de bankerna vi intervjuat framhållit särdeles mycket, men de har inte heller 
förkastat branschens inverkan på beslutet. Svanberg och Sandberg (2004) redovisar senare 
Handelsbankens information från 2004 där det poängteras att företagets ägare är en viktig faktor 
vid bedömningen. Det anser vi främst torde bero på undersökningens inriktning mot småföretag 
och att det i större företag borde vara mer relevant att beakta företagsledningen och dess 
inverkan. Våra respondenter tycks se företagets ledning som en del av den ”mjuka” delen av 
organisationen som för exempelvis Nordeas del endast utgör 30 % av deras bedömning. Vidare 
framkom av Svanberg och Sandbergs (2004) undersökning att Handelsbanken i Karlstad då 
ansåg att det var skillnad mellan en bedömning av ett nystartat och ett etablerat företag. Detta 
förklarade de med att de inte hade någon information om vem företagaren är eller vad de ämnar 
arbeta med. Men även är det för att en budget av ett nystartat företag är en gissning medan för ett 
etablerat kan de beräkna på ett ungefär hur det kommer gå för dem under den kommande 
perioden, baserat på företagets historia. För ett etablerat företag och en bedömning av detsamma 
ansågs då att årsredovisningen vara en viktig komponent. (Svanberg & Sandberg, 2004)   
 
Enligt våra respondenter bland bankerna i Kalmar ska inte organisationens storlek spela någon 
roll för deras kreditbedömning. Men med detta sagt anser vi att den mjuka delen av bedömningen 
måste skilja sig. I ett mindre företag borde ägaren till organisationen vara intressant eftersom 
denna troligen driver företaget. Medan det i större organisationer finns ägare som inte alls är 
aktiva i verksamheten och egentligen inte påverkar organisationen. Att våra respondenter inte 
heller vill göra någon skillnad mellan nystartade och etablerade företag tycker vi är bra, 
samtidigt inser vi att bankerna gör en viss skillnad när de bedömer information från en nystartad, 
respektive en etablerad organisation. Att en nystartad organisation inte har någon historik att utgå 
ifrån försvårar säkerligen kreditbedömningen och banken kan inte heller veta hur säker 
organisationens budget är.  
 
Ingen av de banker vi intervjuat framhöll någon specifik kalkyleringsmetod som de vill ha för 
kreditbeslut, men de förde ett klart resonemang angående återbetalningsförmågan som den 
viktigaste faktorn. Intervjupersonerna påpekande att det är kalkyler som speglar kassaflöde som 
är de mest relevanta. Med detta i åtanke anser vi att kalkyler utformade med nuvärdesmetoden 
skulle vara ett uppskattat underlag från bankernas sida. Samma resonemang kan appliceras på 
annuitetsmetoden där det årliga inbetalningsöverskottet synliggörs. Dessa båda metoder borde 
alltså vara de som bankerna helst får från företagen då de ska göra en lånebedömning. Bankerna 
har påpekat att den absolut viktigaste informationen är återbetalningsförmågan, men företagen 
måste även kunna visa hur de planerat att investeringen ska bli lönsam. Som Garney sa:  

”om du gör en investering måste du ju ha en investeringskalkyl som visar hur du ska 
räkna hem den här investeringen” (Garney, 21/4-09) 

Med det påståendet i åtanke ter det sig som företagen kan visa upp den kalkyl de behagar, åt-
minstone om den visar hur investeringen ska bli lönsam. Därmed kan en enklare kalkylerings-



 

56 

metod som pay-back metoden vara den optimala. Kinnander (1996) hävdar att det är just denna 
metod som är vanligast förekommande i företagen. Metoden är både enkel att beräkna men även 
enkel att tolka och vi anser att det är rimligt att detta är den metod som är vanligast före-
kommande. Att denna metod dessutom skulle vara uppskattad från bankernas sida har vi inte 
svårt att förstå eftersom de vill se hur företagen beräknat investeringen. 
 
Våra respondenter har inte valt att välja ut någon specifik kalkyl som de helst vill ha som 
underlag vid en kreditbedömning utan verkar ytterst öppna i denna fråga. Vi anser att de mycket 
väl kan vara öppna i den grad de är utan att det är något negativt för endera part, samtidigt som 
vi vill påminna om att bankerna istället kräver annan information än enbart en isolerad kalkyl. 
Det framstår som att den isolerade kalkylen är till för att se huruvida det är en bra investering och 
att organisationen själv tänkt igenom och planerat densamma. Men bankerna baserar sina beslut 
på annan information än just den isolerade investeringskalkylen.  
 
7.2.2  Säkerheter 
Enligt Garmer och Kyllenius (2004) lägger ägare till nystartade företag ner sin tid och energi på 
sitt företag, just för att skapa förtroende hos allmänheten men det är inget som bankerna ser som 
en säkerhet för att bevilja ett lån utan ser snarare detta engagemang som ett krav. Viktigt att 
komma ihåg är att banker alltid kräver någon form av säkerhet för att bevilja ett lån. Om före-
tagaren saknar kapital sen tidigare kan denne tvingas att sätta sitt hus som pant. Detta är dock 
något som bankerna vill undvika just eftersom en personlig konkurs inte ska vara en naturlig 
följd till ett företags konkurs. Samtidigt framkommer det att en företagskonkurs måste vara känn-
bar just för att en och samma person inte ska starta och försätta flertalet företag i konkurs och 
samtidigt tjäna pengar.   
 
Precis som framkommit av både empiri och litteratur är det viktigt att en ägare till en nystartad 
organisation själv är villig att satsa kapital, tid och energi. Det är viktigt att denne vet vad han 
eller hon verkligen gett sig in på. Att skapa förtroende för sig själv som företagare men även för 
sitt företag, är krävande och det är just detta förtroende som krävs för att ett lån ska kunna 
tecknas. Att företagaren själv måste satsa kapital beror främst på att bankerna vill se att denne 
själv tror på sin affärsidé. Vi anser det är bra att bankerna ställer krav och begär säkerheter även 
av företagare som inte besitter särdeles stort kapital. På detta sätt får alla chansen att visa vad de 
går för och att de vågar satsa. 
 
Enligt Larsson (2008) påverkar ett flertal faktorer som företagets ålder, om de är ny kund hos 
banken eller redan befintlig kund. Under genomförda intervjuer framkom att företagets ålder 
påverkar till en viss del, men på Nordea ägnas endast 25 % av tiden till att analysera företags 
historik. Samtliga banker uppger att låneansökningar behandlas på samma sätt, oberoende av 
företagets ålder, detta eftersom det viktigaste för dem är att det finns en återbetalningsförmåga. 
Samtidigt tycks det självklart att ett nystartat företag inte besitter samma mängd kapital som ett 
sedan länge befintligt och därmed är osäkerheten många gånger större. Men egentligen är det 
samma bedömning som görs men ett nystartat företag tvingas redogöra för sin planerade 
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verksamhet medan ett etablerat företag redan har visat sin verksamhet och sin kapacitet. Om 
företaget sedan tidigare är kund i den aktuella banken eller inte spelar, enligt Malmberg (16/4-
09), ingen roll. Detta eftersom det alltid finns information att tillgå, oavsett vilken bank företaget 
tidigare varit kund hos. Det viktigaste är alltså att det finns information angående företagets 
historia vilka banken kan göra en rimlig bedömning utifrån, angående hur det tidigare gått för 
företaget, hur de skött sig och hur de utvecklats. Enligt Larsson (1995) är kassaflödesanalysen en 
lika viktig del som resultat- och balansräkningar för en finansanalytiker. Bankernas viktigaste 
faktor är som tidigare nämnt återbetalningsförmågan, vilket anges av en kassaflödesanalys. Även 
en årsredovisning granskas av bankerna då de ska bevilja en låneansökan. Årsredovisningen 
granskas för att se hur företaget skött sig och ingår i Nordeas fall (Garney 21/4-09) i de 25 % 
som ägnas till återblickande.   
 
7.3 Finanskrisens påverkan 
Finanskrisen är ny och det finns ingen litteratur om den, detta har lett till att vi endast har tillgång 
till empirin i avsnittet av uppsatsen. Vi har därför valt att här komplettera empirin med två aktuella 
artiklar från Dagens Industri. Dessa anser vi visar på den inställning och de tankar som finns kring 
finanskrisen. Vi har nedan analyserat den information vi fått under intervjuerna med företagen och 
bankerna.  
 
I en artikel från Dagens Industri (2009-04-02) uttalar sig finansminister Mats Odell om att den 
finansiella marknaden fungerat bättre i år. Samtidigt poängterar Odell att bankerna kommer 
drabbas av den svåra makroekonomiska situation som vi idag står inför.  I artikeln uttalade sig 
även Finansinspektionens generaldirektör, Martin Andersson, angående de statliga garantierna 
som han hävdar är något som samtliga banker drar nytta av idag och att det är dessa garantier som 
gör att finansmarknaden fungerar.  (Dagens Industri, 2009-04-02) Finansminister Anders Borg 
tycks aningen mer positiv och uttalar sig i maj om att ekonomin verkar stabiliseras. Men i artikeln 
som skrevs av Dagens Industri (2009-05-07) vill inte Borg ange vad det är som gjort att han dragit 
denna slutsats.  (Dagens Industri, 2009-05-07)  
 
7.3.1 Banker 
Vi anser att det är svårt att analysera företagens och bankernas agerande mitt under en pågående 
kris. Men det som kan sägas är att från bankernas sida har inga förändringar skett i deras kredit-
bedömningar utan förfarande är fortfarande detsamma. Detta fann vi något märkligt i och med att 
det hörts i media att det är svårt för bankerna och att de lutar sig mot statliga garantier. Samtidigt 
har samtliga banker vi samtalat med sedan länge tagit hänsyn till konjunktur och branschindex vid 
kreditbedömningar och därmed har de inte ändrat sitt förfarande. Då konjunkturen sjunkit och 
krisen påverkat branschindex blir det indirekt hårdare bedömningar av de företag som söker 
krediter. Men även det faktum att företagen granskar sina investeringar noggrannare och väljer att 
vänta med eventuella investeringar gör att bankernas förfarande kan förbli detsamma. Huruvida 
bankerna gjort rätt eller fel och om deras förfarande är försvarbart är svårt att analysera och det är 
något som framtiden kommer att utvisa.  
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Av ovanstående artiklar att döma kommer krisen snart att vända, det ser inte vi som särdeles 
troligt, samtidigt som vi sett tecken på att en utplaning redan skett. Trots detta anser vi att krisen 
bara har börjat och att de företag som nu är hårt drabbade kommer att märka av en uppgång är 
troligt, men lika troligt finner vi det att företag som ännu inte påverkats kommer drabbas. Hur fort 
en organisation märker av förändringar i konjunktur beror på vilken bransch de verkar i. Ett 
exempel på detta är Saft som enligt Lindblom (21/4-09) kan komma drabbas om ett eller två år, då 
de verkar i en bransch som kräver planering långt i förväg.  
 
Det som syns under en kris är att företag i större grad nyttjar kund- och leverantörsfinansiering 
vilket gör att risken blir relativt stor att det, som Malmberg (16/4-09) utryckte det, uppstår ett 
ekorrhjul där företagen agerar bank åt varandra. Larsson (1995) hävdar att checkkredit används 
främst vid likviditetsproblem. Därmed kan det antas att denna kredit eller snarare kredit-
användandet bör ha ökat under finanskrisen. Denna tanke bekräftades av samtliga tre banker som 
uppger att företagens användande av checkkredit ökat sedan krisens början. Samtidigt kan det 
enligt Malmberg (16/4-09 ) finnas företag som ansökt om ökad checkkredit, men detta säger 
Malmberg är svåra och krävande beslut.  
 
Att bankerna inte förändrat sin syn på kreditbeviljande betyder inte att de inte märker av krisen, ett 
tydligt tecken de sett är att checkkrediterna används flitigare av företagen nu än innan krisen. 
Checkkrediter är något som normalt används vid likviditetsproblem och därför ser vi det som en 
naturlig följd till den finanskris som nu råder. Att företagen dessutom ansöker om ökade check-
krediter i orostider ser vi inte heller som något märkligt, utan snarare en självklarhet för de 
organisationer som haft dålig likviditet redan innan krisen. Vi tror även att många företag, som 
Be-Ge och Scania, har investeringsstop samt att de företag som fortfarande investerar själva 
funderar en extra gång innan de ber om lån till investeringen.  
 
7.3.2 Företag 
Som tidigare nämnts är det främst Scania och Be-Ge som har drabbats av krisen av de företag vi 
intervjuat. Vi anser att de båda företagen hittills har agerat på ett önskvärt sätt, de har anpassat sig 
efter krisens inverkan i den mån det går. De har båda investeringsstop, något vi anser är bra ur ett 
kort perspektiv men medför risker som en omodern verksamhet med bristande produktions-
kvalitet. Vi tycker det är viktigt att företag som har möjlighet att fortsätta satsa på sin verksamhet 
gör det. Vi ser en risk i att företagen glömmer bort att det kommer en tid efter lågkonjunkturen och 
att det är viktigt att hålla sig uppdaterade så att de kan börja producera på en gång då efterfrågan 
åter stiger. De aktuella företagen anser vi är väletablerade och ser ingen anledning till att kritisera 
deras krishantering. Tider som denna kräver drastiska åtgärder i kombination med framtidstänk, 
något vi anser att både Scania och Be-Ge har lyckats med. Hur de kommer att hantera krisen i 
fortsättningen återstår dock att se. 
 
Det faktum att Saft och Elajo ännu inte har drabbats av krisen beror på att de inte är verksamma i 
de mest påverkade branscherna utan krisens inverkan kan visa sig långt senare i dessa företag. Det 
är därför intressant att analysera vad de gör för att förbereda sig för denna eventuella påverkan. På 
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Saft har de trots goda resultat avslutat kontrakt med samtliga visstidsanställda som en säkerhets-
åtgärd. Detta kan tyckas onödigt och orättvist ur de anställdas perspektiv. Vi förstår att anställda 
kan ha synpunkter på företagets agerande, men samtidigt är det viktigt att tänka framåt. Att viss-
tidsanställdas kontrakt är avslutade redan nu kan komma att innebära att de inte behöver avskeda 
tillsvidareanställda då, eller om, de drabbas av krisen. På Elajo har de inte agerat utifrån krisen 
ännu, men de är väl medvetna om de konsekvenser den kan komma att få.  
 
Vi tycker det är viktigt att banker likaväl som företag går igenom de rutiner de har kring in-
vesteringar och krediter. Att ingen ger sig in i dumdristiga affärer eller beviljar orimliga krediter 
utan ställda säkerheter. Det är alltid viktigt att se över det förfarande som en organisation använder 
sig av vid bedömningar av investeringar och krediter och detta blir än mer väsentligt då en 
finansiell kris inträffar. Det är viktigt att ta i beaktande huruvida de företag och banker vi mött 
agerar på rätt sätt eller ej. Samtidigt som det går dåligt för vissa av de valda organisationerna ser vi 
inget fel i det arbete och de bedömningar de gjort. Vi tror snarare att organisationernas förändring 
i resultat beror på den finansiella krisen men att många av organisationerna säkerligen kommer 
ändra sitt förfarande efter krisen för att på ett bättre sätt kunna möta nästa kris och lågkonjunktur.  
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8. Slutsats 
Kapitlet redovisar de slutsatser som dragits utifrån empiri och litteratur. De antagande som 

gjorts i uppsatsen besvaras för att ge en bild av vilka av dessa som är korrekta utifrån aktuella 
företag och banker. Kapitlet besvarar även de forskningsfrågor som uppsatsen haft som utgångs-
punkt samt ger förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  

 
8.1 Diskussion 
Genomgående i uppsatsen har ett antal antaganden gjorts, dessa ämnar vi nu bekräfta eller de-
mentera utifrån den information som framkommit under arbetets gång.  
 
8.1.1 Finansiering 
Ett antagande om att bankerna har egna metoder för att avgöra huruvida de ska bevilja kredit kan 
utifrån de uppgifter som framkommit under empiriinsamlingen dementeras. Bankerna tycks inte 
ha någon specifik metod till hjälp för att fatta kreditbeslut utan snarare ett visst säkerhets- och 
tankesätt. Vi antog även att bankerna använder sig av den information som de får från företagen 
för att fatta kreditbeslut och detta antagande kan nu bekräftas. Utifrån informationen som vi fått 
fram under intervjuerna har vi även sett att bankerna, har liknande kriterier och förfaranden då de 
bedömer en lånebegäran. Ett antagande om att bankerna skulle ha ökat sina säkerhetskrav, som 
en följd av finanskrisen, för beviljande av krediter visade sig vara felaktigt. Bankerna uppger 
snarare att de använder sig av samma förfarande för kreditbeslutande och att de alltid tagit 
hänsyn till konjunktur och branschindex i sina beslut. Bankerna har således beaktat dessa 
faktorer hela tiden, det är mycket möjligt att dessa faktorer från företagens sida blir mer påtagliga 
nu, när krisen påverkar såväl konjunktur som branschindex. Bankerna verkar inte heller se det 
som att det är de som sätter stopp för företagens satsningar, utan påstår att det snarare är före-
tagen som skjuter upp eventuella investeringar i väntan på ett mer positivt läge på den finansiella 
marknaden. Det är inte heller alltid företagens ökade försiktighet som gör att de inte satsar lika 
mycket utan det kan även vara krisen som försatt dem i ett dåligt läge att de helt enkelt inte kan 
investera längre. De banker vi talat med har dock inte uppgett att det nu är någon skillnad i 
kreditansökningsfrekvensen utan att denna nivå befinner sig på samma som innan krisens 
inträdande.  
 
Tyvärr framkom ingen information om hur Scania och Saft finansierar sina investeringar. 
Däremot fick vi information om Be-Ge och Elajos finansiering. De båda företagen anger att de 
finansierar sina investeringar med eget kapital, snarare än en blandning av eget kapital och lån. 
Detta kan bero på att de är äldre organisationer som har arbetat upp ett stort eget kapital vilket 
gör det möjligt att endast använda sig av detta för finansiering, vilket nämnts tidigare, då med 
litteraturen som källa. Dock anger båda företagen vissa undantag till denna regel, på Elajo 
använder de sig bland annat av leasing som en finansieringsform. På Be-Ge använde de sig av 
bankfinansiering vid den senaste investeringen då det var en större investering.  
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8.1.2 Investeringsbeslut  
Under uppsatsarbetet gjordes ett antagande om att organisationer i vissa fall genomför in-
vesteringar på rutin, detta är inget som vi fått ett tydligt svar på under arbetets gång. Men vi 
anser att antagande stämmer då exempelvis Scania redogjorde för deras olika krav på olika typer 
av investeringar. Även Be-Ge har nämnt att de gör mer sofistikerade kalkyler på större in-
vesteringar vilket vi anser tyder på att de lägger större vikt vid dessa och att det finns utrymme 
för vissa rutinmässiga, mindre, investeringar. På Elajo förefaller det som att de använder samma 
metoder för alla investeringar oavsett storlek och typ. Saft uppger att de har samma krav, oavsett 
vilken sorts investeringar det rör sig om, men uppger samtidigt att de matematiska kraven kan 
vara svåra att uppfylla då det rör sig om miljö- eller ergonomiinvesteringar. Vi anser fortfarande 
att tydliga system kan komma att bidra till ett bättre investeringsbeslut. Ett exempel på detta kan 
vara Safts fråga om de har tagit hänsyn till alla kostnader. Då denna fråga finns med bidrar det 
till eftertanke vilket i sin tur leder till ett bättre investeringsbeslut. Vi har inte fått information 
som tyder på att företagen använder sig av alla de olika typer av planeringar och budgetar de har 
tillgänglig inom företaget då de räknar på en investering, däremot har det framkommit att 
bankerna vill ha denna typ av grundläggande information för att göra en bedömning av företaget 
som helhet.  
 
Vad gäller företags syn på immateriella investeringar har vi valt att endast se till utbildning. Här 
visar det sig att antagandet om att företagen inte ser detta som en investering var korrekt. Ingen 
av de aktuella företagen bokförde utbildning som en investering. Den främsta anledningen till 
detta har varit att utbildningarnas utgifter sällan översteg 20 000 kronor. Ytterligare en anledning 
kan, i Scanias fall, förvisso vara att de nu tvingas sätta sin personal i utbildning och inte haft 
någon valmöjlighet, på grund av minskad produktionsnivå. Andra företag, som Elajo, utbildar sin 
personal även i en högkonjunktur, men då är syftet med denna utbildning snarare en annan än 
just arbetsbrist, det kan exempelvis kunna handla om licensutbildningar som krävs eller liknande.  
 
8.1.3 Pay-back 
Det har visat sig att de grundläggande metoderna som företagen använder sig av är de som 
tidigare nämnts i litteraturen. Företagen har dock valt att anpassa utformandet av informationen 
som används i metoderna. Saft och Scania är de företag som har de mest avancerade prog-
rammen då de räknar på investeringarna. De har använt sig av olika investeringskalkylerings-
metoder samtidigt som de har ytterligare finansiell och icke finansiell information med i 
beslutsunderlaget, information som de anser vara relevant. Antagandet om att det är pay-back 
metoden som används mest i företagen kan utifrån empirin bekräftas. De tre företagen som 
överhuvudtaget gör några kalkyler på investeringar använder sig samtliga av pay-back metoden. 
Dock har den inte vid något tillfälle använts ensam, eller haft en klar tid då investeringen ska 
vara återbetald. Det har visat sig att kassaflödesanalyser är den information som bankerna och 
företagen främst använder sig av. I litteraturen anges att en kassaflödesanalys kan göras ur olika 
tidsperspektiv, vi har funnit att detta stämmer samt att en kassaflödesanalys även kan göras ur 
olika synpunkter. Exempelvis kan ett företag göra en kassaflödesanalys för hela verksamheten, 
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för delar av den eller, som det ofta visat sig, för en enskild investering. Av de tre företag som 
använt sig av kassaflödesanalys har Saft och Scania nuvärdesberäknat kassaflödena.  
 
Vi har inte fått indikationer på att företagen använder sig av någon form av osäkerhetsarbete då 
de beräknar en investering samtidigt tar de hänsyn till skillnader mellan vad som händer om in-
vesteringen realiseras, vilket skulle kunna ses som en del i osäkerhetsarbetet. Det är främst Be-
Ge och Saft som poängterat att de genomför uppföljningar av investeringarna de genomför. En 
av anledningarna till att de genomför denna uppföljning visade vara just det som vi antog, att 
kommande investeringsarbeten kan effektiviseras och förbättras. På Saft genomför de en upp-
följning av investeringarna för att se att allt är okej, detta även på icke monetära faktorer.  
 
8.2 Forskningsfrågor besvaras 
Som del i uppsatsarbetet ska vi besvara ställda forskningsfrågor, vilka är; 
 
1. Vilken information söker bankerna från företagen för att bevilja kredit? 
Under intervjuer hos bankerna framkom att de kräver att företagen noga beräknat den eventuella 
investeringen, att de får en isolerad kalkyl. Detta är dock inte det som de banker vi har träffat har 
poängterat som det viktigaste utan de har tryckt på att det är återbetalningsförmågan som är det 
viktigaste. Bankerna vill dessutom ha en årsredovisning för två år framåt där investeringen ska 
vara inräknad, även det ligger till grund för att se hur god återbetalningsförmågan är. Samtidigt 
ser banken hur investeringen verkligen påverkar företaget ifråga. Men som tidigare nämnts är det 
återbetalningsförmågan som är den viktigaste faktorn. För att öka sannolikheten för att få igen 
utlånat kapital kräver bankerna säkerheter från kredittagaren, detta för att säkra kapitalet.  
 
2. Vilken information kräver företagen internt för att genomföra en investering? 
De aktuella företagen har en investeringsblankett de fyller i då de vill göra en investering. 
Gemensamt för företagen vi har träffat är att de kräver en förklaring över vad det är för 
investerig begäran gäller. Be-Ge, Saft och Scania har sedan ytterligare likheter i vad de kräver 
för att bevilja en investering, dessa är att samtliga vill veta vilken pay-back tiden är för 
investeringen samt se dess kassaflöde. Utöver denna information vill de i vissa fall, ofta på större 
investeringar, även ha ytterligare information, men detta är inget krav för godkännandet av 
investeringen.  
 
3. Visas samtliga kalkyler upp för banken?  
Under intervjuerna har det framkommit att all information inte visas upp för bankerna. Den 
blankett de fyller i på Elajo visas inte upp för banken, däremot visar de upp annan information 
om företagen, som balansräkning och delårsrapporter, denna information används dock inte som 
underlag i den egna investeringsbedömningen. Även på Be-Ge förekommer det vid större och 
mindre investeringar material de inte visar upp för bankerna.  
 
4. Ser situationen, angående investeringar, annorlunda ut i företag och banker nu mitt i krisen än 

innan? 
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I företagen skiljer det sig vad gäller synen på investeringar just nu. Detta beror på i vilken grad 
krisen påverkat verksamheten. På Saft och Elajo har de ännu samma syn på investeringar som 
innan finanskrisen. På Scania och Be-Ge har de däremot drabbats hårt av krisen vilket lett fram 
till det investeringsstopp som idag råder på båda företagen. För de få typer av investeringar som 
Scania fortfarande kan göra, för att bibehålla kapacitet samt vid fara för personskada, har attest-
ordningen skrivits om. Bankerna uppger att de bedömer låneansökningar på samma sätt som 
innan krisen och att de inte förändrat sitt förfarande till följd av krisen.  De ser inte heller att de 
kan komma tvingas till att förändra detta förfarande till följd av finanskrisen.  
 
I uppsatsen har vi arbetat utifrån de fyra ovanstående frågeställningarna tillsammans med nedan-
stående huvudfråga för att svara mot uppsatsens syfte. Huvudfrågan är bredare i sin formulering, 
den innefattar information som blivit tillgänglig till viss del som en följd av ovanstående fråge-
ställningar, och syftar till att besvara större delen av syftet. 
 

Vilka kalkyler arbetas fram på företagen och vilka av dessa är väsentliga för att få lån godkänt 
för investeringen?  

De kalkyler som de företag som vi träffat för denna uppsats har använt sig av är pay-back 
metoden men även kassaflödesanalyser, detta med undantag från Elajo som uppger att de inte 
använder några kalkyler. Banken vill se en isolerad kalkyl, och de har inga krav om hur 
avancerad denna ska vara utan en pay-back räcker. Samtidigt analyserar de återbetalningsför-
mågan vilket tydligt speglas i en framtidsorienterad kassaflödesanalys. 
 
8.3 Vidare forskning 
Intressant vore att efter finanskrisen och lågkonjunkturen se vilka effekter de har haft på de 
aktuella företagen och bankerna. Vi har under arbetets gång insett att det är svårt att redogöra för 
hur denna kris har påverkat företagen och bankerna då de själva inte riktigt vet det ännu.  
 
Vi kan se ett intresse i att under exempelvis en magisteruppsats gå djupare in på hur de aktuella 
företagen och bankerna faktiskt använder informationen. Att samtala med personer från Saft 
respektive Scanias huvudkontor för att se hur de finansierar investeringarna. Samt att hos Saft 
via huvudkontoret få reda på vilka kriterier de har för att en investering ska få genomföras. Vi 
anser även att det om några år vore intressant att åter besöka företagen och bankerna för att se 
hur de har förändrat sitt arbetssätt. Det vore även intressant att göra en kvantitativ undersökning 
som visar på vad företagen och bankerna gör och behöver för information i samband med in-
vesteringar. Vi anser att en undersökning över vilka som har konstruerat de blanketter företagen 
använder sig av skulle kunna vara intressant. Detta för att redogöra för om faktorer som 
utbildning, tidigare arbete, ålder samt kön kan ha någon inverkan på konstruerandet av 
investeringsblanketterna. Vi anser även att det är intressant att i en eventuell vidare forskning 
undersöka vilka de är som faktiskt fyller i investeringsblanketterna. Samt att undersöka om de 
vet vad det är de fyller i, eller om de enbart fyller i siffror på de ställen de har blivit tillsagda att 
göra det. En fråga kan således bli om de förstår vad siffrorna verkligen betyder och visar. 
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Vidare forskning kan även bedrivas i de enskilda företagen och inte med dem alla som utgångs-
punkt, ett exempel på forskning kan då vara att undersöka vidare varför Elajo inte längre an-
vänder sig av kalkyler i investeringsarbetet. Beror detta på kunskap, ointresse eller kanske på det 
faktum att företaget helt enkelt inte anser sig behöva denna typ av information.  
 
Bankerna har som det ser ut idag ingen bestämd mall på vilka faktorer som ska vara uppfyllda 
utan beslut om lån fattas utifrån den specifika situationen. Kanske finns möjligheten att med ett 
större empiriskt underlag finna eventuella förslag på mallar som skulle kunna användas för 
bankernas förfarande och beslutsfattande. De personer vi fått träffa från bankerna påstår att den 
personliga kontakten med banken påverkar, men inte på ett negativt sätt, även detta skulle vara 
möjligt att undersöka och möjligtvis jämföra bankernas beslut i olika organisationer. En under-
sökning av detta slag skulle dock innehålla känslig fakta om bankernas kunder och därmed ökar 
svårigheten i ett genomförande.  
 
Vi har inte fått veta vilken isolerad kalkyleringsmetod som bankerna helst ser. Samtidigt uppger 
de att det är kalkyler som speglar kassaflödet som är mest relevant. Det skulle vara intressant att 
undersöka just denna specifika fråga djupare och möjligtvis förbereda material till bankerna för 
att låta dem avgöra vilken av de olika metoderna de faktiskt föredrar i realiteten. Det är inte alltid 
enkelt att nämna en specifik metod utan att se dem framför sig. Dessutom vore det intressant att 
se huruvida olika bankpersonal fattar olika beslut. Utifrån den information som vi fått inträffar 
inte det, men det återstår trots allt en möjlighet i att bankmannens erfarenhet inom yrket, ut-
bildning, ålder, men även kön kan påverka dennes beslut. Vi har inte funnit några tecken på 
detta, men det vore intressant att undersöka i framtiden. 
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(Gå vidare till ”Bankens organisation”); 30/4-09 

Figur 6. Nordea, Källa: Egen bearbetning av;  
http://www.nordea.com/Om+Nordea/Mission+vision+och+värderingar/54082.html; 30/4-09  



 

 

 

 
 
Bilaga 1. 
Nuvärdesmetoden 
 
Löpande inbetalningar, I  250 000 kr 
Grundinvestering, G  750 000 kr 
Driftskostnad, D   25 000 kr 
Kalkylränta, i   11 % 
Ekonomisk livslängd, n 7 år 
Tabell C, 11 %, 5 år  4,7122 
 
Formel:  1/(1+p)n 

 

Nuvärdesberäkning:  
Inbetalningar    250 000 * 4,7122 =  1 178 050 kr 
       Nuvärde inbetalningar:  1 178 050 kr  
 
Grundinvestering     750 000 kr 
 
Driftskostnad   25 000 * 4,7122= 117 805 kr 

Nuvärde utbetalningar: 867 805 kr 
 
Nuvärde:    1 178 050 – 867 805= 310 245 kr   
 
 

 

 



  
 
Bilaga 2.  
Annuitetsmetoden 
 
Löpande inbetalningar, I 250 000 kr 
Grundinvestering, G  750 000 kr 
Driftskostnad, D  25 000 kr 
Kalkylränta, i   11 % 
Ekonomisk livslängd, n 7 år 
Tabell D, 11 %, 7 år  0,2122 
Inbetalningsöverskott, a 200 000 kr   (225 000 – 25 000 ) 
 
Årlig kapitalkostnad  = 159 150 kr    (750 000 * 0,2122) 
Vinst    =  22 050 kr  (225 000 - 202 950) 
 

Olika stora a varje år    
År 1 250 000 - 25 000         = 225 000 kr   
År 2 200 000 - 25 000         = 175 000 kr   
År 3 150 000 - 25 000         = 125 000 kr   
År 4 100 000 - 25 000         =  75 000 kr   
År 5 50 000 - 25 000         =  25 000 kr   
År 6 50 000 - 25 000         =  25 000 kr   
År 7  50 000 - 25 000         =  25 000 kr   
    
Nuvärde av a  Tabell B   
År 1 225 000 x 0,9009         = 202 703 kr   
År 2 175 000 x 0,8116         = 142 030 kr   
År 3 125 000 x 0,7311         =  91 388 kr   
År 4 75 000 x 0,6578         =  49 335 kr   
År 5 25 000 x 0,5934         =  14 835 kr   
År 6 25 000 x 0,5346         =  13 365 kr   
År 7 25 000 x 0,4817         =  12 043 kr   
Summa        = 525 698 kr  
Kapitalkostnad        = 159 150 kr  
Vinst        = 366 548 kr  
    
    
Om det finns ett restvärde på den aktuella maskinen/investeringen måste detta dras av från grundin-
vesteringen detta görs genom att restvärdet diskonteras till dagens värde detta dras sedan av från  grund- 
investeringen och därefter diskonteras detta som vanligt.  Exempel; Restvärde 100 000 kr  
Diskontera 100 000 med tabell B, 0,4817   
750 000 - (100 000 x 0, 4817)= 701 830   

 



  
 
Bilaga 3.  
Internräntemetoden 

 

  
  
  
  
Löpande inbetalningar, I   250 000 kr  
Grundinvestering, G   750 000 kr  
Driftskostnad, D     25 000 kr  
Kalkylränta, i 11 % 
Ekonomisk livslängd, n 7 år 
  
För att en investering ska betraktas som lönsam måste internräntan överstiga kalkylräntan, i 
detta fall 11%.  
 
Detta kan göras genom att G/a.  I detta fall 750 000 / 225 000 = 3,333…  
För att få fram internräntan i detta fall går man till tabell C ser till 7 år och söker det tabell-
värde som är närmast 3,333. I detta fall 3,3270 vilket ger en internränta på 23 %. Denna 
internränta överstiger kalkylräntan, därmed blir investeringen enligt denna metod lönsam.  
 



  
 
Bilaga 4. 
Pay-off-metoden 
 
Löpande inbetalningar, I 450 000 kr 
Grundinvesteringar, G 750 000 kr 
 
Lika stora värden: 
Formel:  G/I 
 
Uträkning: 750 000/250 000 =  3år  
 
Olika stora värden: 
Tillsammans ska inbetalningsöverskotten uppnå samma summa som grundinvesteringen kostade.  
G    750 000 
År 1  -250 000 
År 2  -200 000 
År 3  -150 000 
År 4  -100 000 
År 5  -  50 000 
Summa: 0 
 



  
 
Bilaga 5. 
Intervjufrågor 
 
Företag 
Hur stor nettoomsättning har ni? 
Hur många anställda har ni? 
Hur stor balansomslutning har ni? 
Anser ni att ni är ett stort företag? 
Vilka typer av investeringar gör ni?  
Hur stora (prismässigt) investeringar gör ni? 
Finansierar ni olika stora investeringar olika? 
Vilka beräkningar gör ni på planerade investeringar?  
Vilka typer av investeringskalkyleringsmetoder använder ni er av? 
Ser ni till icke monetära faktorer i valet av investeringsalternativ?  
Ser ni annorlunda på investeringar nu, mitt i krisen, än innan finanskrisen?  
Finansierar ni investeringarna annorlunda nu än innan krisen? 
Tycker ni att ni märker att bankerna har andra krav i dags läget för att bevilja lån? 
Vet ni vad bankerna vill ha för information (typ av kalkyler) från er för att bevilja ett lån? 
Upprättar ni speciell information till bankerna, utöver er egen, för att tillgodose deras behov? 
 
Banker 
Hur stora är företagen ni arbetar med? 
Vilken prisintervall rör sig investeringarna ni arbetar med?  
Vilken information söker ni för att bevilja ett lån?  
Vill ni ha specifika kalkyler? 
Kräver ni olika information beroende på företagens storlek?  
Påverkar investeringens storlek er bedömning? 
Påverkar organisationens bransch? 
Bedömer ni organisationen olika beroende på geografisk position? 
Söker ni annan fakta än just monetär?  
Påverkas bedömning om organisationen är en befintlig kund eller ej? 
Vilka kalkyler anser ni är användvändbara?  
Anser ni att företagen vet vilken information ni söker? 
Har alla bankkontor samma regler inom koncernen?  
Märker ni någon skillnad i organisationernas lånesökningsfrekvens? 
Ser ni någon skillnad i anledningen till lånesökanden?  
Har ert förfaringssätt förändrats på grund av krisen? 
Om du spekulerar, hur tror du det ser ut efter krisen?  

 
 

 



 Bilaga 6. 



 

 



 

 

 



 Bilaga 7. 

 

 



 Bilaga 8. Scania 

 



 

 



 

 

 



 Bilaga 9. 

 
     Division Project #   

  
SAFT 

DIVISION / SITE     
  IBG    
  

CAPITAL EXPENDITURE REQUEST 
Saft AB - Oskarshamn Incremental     

PROJECT Skriv in projektets engelska namn/beskrivning här. Expenses #    
                      
 
                       
                      
                      
                      
                      
           290           
  

 
                   

                      

  

 
                     

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
   Skriv gärna text här om bilden är på gammal utrustning som ska bytas ut, så att  

   missförstånd undviks.              
                      
                      
                      

     K1 K2 K4 Int. project No. 
Asset ID 

no. Amount KSEK    
   1. 1930 xxxx 07029 xxxx   xxxx    
   2.                
   3.                
   4.                



  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS, 
vid Högskolan i Kalmar

Besöksadress: Kalmar Nyckel, 
Gröndalsvägen 19

391 82  Kalmar,
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00 

www.bbs.hik.se
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