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 Förord 

Denna studie inriktar sig mot Cost accounting som ligger inom ramen för 

Controllerfördjupningen på Civilekonomprogrammet.  Studien ligger som grund till avslutet 

på vårt tredje år på Linnéuniversitetet och förbereder oss inför vårt fjärde och sista år. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra fallföretag, Smålands Elektronikindustri AB, Abstracta AB 

och IV Produkt Holding AB. Vi vill framförallt tacka våra intervjupersoner, Axel Inemo, 

Patrik Levinsson och Leif Svensson. Intervjupersonerna på respektive företag har gjort det 

möjligt för oss att genomföra vår studie.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka våra opponenter samt vår examinator Petter Boye som 

genomgående givit oss konstruktiv kritik och hjälpt oss att få ett bättre arbete. Vi vill även 

tacka vår handledare Anders Jerreling för stort engagemang och stöd genom arbetets gång. 

 

Tack! 

 

Linnéuniversitetet, Växjö onsdagen 28 maj 2014 

 

___________________ ___________________     ___________________ 

              Ella Werner                        Johan Åkerdal                    Ted Andersson 
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Sammanfattning 

Kandidatuppsats inom Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet, VT2014 

Författare: Ella Werner, Johan Åkerdal & Ted Andersson 

Handledare: Anders Jerreling  

Titel: Investeringsprocessen och beslutsfaktorer - En fallstudie om tre tillverkningsföretag

 

Bakgrund: Investeringsplanering utgör en stor del av företagets totala planing. Behovet att 

investera har under senare år tilltagit. Anledningar till detta är bland annat; 

strukturomvandling, ökad priskonkurrens, optimism samt ökad ekonomisk aktivitet. Specifikt 

för tillverkningsindustrin är ökade kapacitetsbehov och nya produktionskrav. 

Tillverkningsindustrin är vidare investeringsintensiv och har under senare tid upplevt ett ökat 

investeringbehov.  

Problemdiskussion: Investeringar är ett ämne där ett brett utbud av tidigare forskning 

föreligger. Dock är processen ett relativt outforskat område. Förhållandena i små- och 

medelstora tillverkningsföretag är inte behandlade i någon nämnvärd omfattning, vilket 

innebär att det finns en avsaknad av empirisk kunskap. När medelstora företag studeras tas 

hänsyn till hela verksamheten och de förändringar de pådriver, därav är hela 

investeringsprocessen relevant. Ser man till hela processen kan kalkylen vara av underordnad 

betydelse. Detta ger grund till att klassiska kalkylmetoder inte bör fungera som enda 

beslutsunderlag, de kan inte tillgodose en fullständig bild av hur investeringen kan komma att 

påverka företaget. 

Syfte: Vårt syfte med denna studie är att beskriva och förklara fallföretagens 

investeringsprocess fram till och med investeringsbeslut. Vårt syfte är vidare att beskriva och 

att förklara vilka faktorer som är av betydelse för fallföretagen vid investeringsbeslut.  

Metod: Vi har i uppsatsen använt oss av en induktiv ansats med en kvalitativ 

forskningsinriktning. Vår forskningsdesign är flerfallstudie. Insamling av material har skett 

genom personliga intervjuer med tre mellanstora företag i tillverkningsbranschen. 

Slutsats: Investeringsprocessen för de tre studerade fallföretagen var i många fall likartad. 

Processerna stämde inte överens med någon enskild process som tagits fram av tidigare 

forskare men genom att plocka olika delar från de olika processmodellerna kunde hela de 

investeringsprocesser som identifierats förklaras utifrån dessa modeller. Den finansiella faktor 

som fallföretagen använde sig av för att jämföra investeringsalternativ var i samtliga fall 

Payback- metoden. Denna metod användes huvudsakligen på grund av dess enkelhet. Icke-

finansiella faktorer som påverkade investeringsbeslut var huvudsakligen 

kvalitetsförbättringar, val av leverantörer, arbetsmiljö, service samt produktivitet. 

Nyckelord: Investering, Investeringsprocess, investeringsbeslut, finansiella-, icke-finansiella 

beslutsfaktorer 
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Abstract 

BA thesis in business and administration, School of Economics at Linnaeus University of 

Växjö, spring of 2014 

Authors: Ella Werner, Johan Åkerdal & Ted Andersson 

Supervisor: Anders Jerreling  

Title: Investment process and decision factors- a case study about three manufacturing 

companies

 

 

Background: The investment planning is a big part of a company's total planning. The need 

of investing has increased over the last years. The reason for this is for example; structural 

changes, increased price competition, optimism and increased economic activity. Increased 

need of capacity and new requirements in production are specific reasons for manufacturing 

companies. Manufacturing companies invests a lot and has experienced an increased need of 

investing over the last years. 

Problem: Investments is a topic in which a wide range of previous research exists. However, 

the process is a relatively unexplored area. Conditions in the small-and medium-sized 

manufacturing companies are not discussed to a significant extent, which means that there is a 

lack of empirical knowledge. When medium-sized companies are studied the entire company 

is taken into account, hence, the entire investment process is relevant. Looking at the entire 

process, calculations can be of secondary importance. This tells us that classical calculation 

methods should not serve as the sole factor for decision making as they can't give a full 

picture of how the investment could impact the company. 

Purpose: Our purpose with this study is to describe and explain the case-studie's investment 

process until decision making. Our object is to describe and explain the factors that are taking 

into account in the case companies when making investment decisions.  

Method: We have in this paper used an inductive approach with a qualitative research 

approach. Our research design is a multiple case-study. Collection of material has been made 

through personal interviews with one respondent at three medium sized companies in the 

manufacturing industry. 

Conclusion: The investment processes in the three studied companies were in many ways 

similar. The processes were not compatible with any single process developed by previous 

researchers, but by picking different parts of the various process models the investment 

processes identified could be explained by these models. The financial factor that the case 

companies used to compare investment options was in all cases the payback method. This 

method was used mainly because of its simplicity. Non-financial factors affecting investment 

decisions were mainly quality improvements, selection of suppliers, service, work 

environment and productivity. 

 
Keywords: investment, investment process, investment decision, financial decision factors, 

non-financial decision factors 
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1. Inledning  

 

I följande kapitel presenteras en bakgrund till investeringar och investeringsprocessen. 

Bakgrunden för oss vidare till en problemdiskussion vilken mynnar ut i studiens 

forskningsfrågor samt syfte. Kapitlet avslutas med en genomgång av studiens överliggande 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Investeringar  

Vad är en investering? 

 ”En uppoffring som reducerar utrymmet för omedelbar konsumtion i syfte att 

möjliggöra framtida produktion och konsumtion” (Olve & Samuelson 2008 s.300). 

 ”En resursuppoffring i utbyte mot framtida överskott” (Yard 2001 s. 23). 

 ”Ett förvärv som ökar det bokförda värdet av företagets anläggningstillgångar” 

(Kinnander 1996 s.13). 

 

Investeringar är viktiga för företag av flera olika skäl. Ett första skäl är att de används för att 

implementera företagsstrategi vilket står i direkt relation till att företag ska uppnå sina 

uppsatta mål (Grubbström & Lundquist 2005, Alpenberg & Karlsson 2005). Ett andra skäl till 

varför investeringar är viktiga för företag är att de är nödvändiga för företags framtida 

överlevnad (Grubbström & Lundquist 2005). Då företag ständigt arbetar för att effektivisera 

sin verksamhet och öka produktiviteten är det viktigt att genomföra investeringar för att inte 

konkurrenter ska erhålla konkurrensfördelar på marknaden. Vikten för företag av att planera 

sin verksamhet leder oss in på det tredje skälet, investeringsplaneringen utgör en stor del av 

företagets totala planering (Grubbström & Lundquist 2005, Alpenberg & Karlsson 2005).  

 

Tillverkningsindustrin är investeringsintensiv och har på senare tid upplevt ökat 

investeringsbehov (Alpenberg & Karlsson 2005). Realinvesteringar är investeringar i 
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exempelvis maskiner och byggnader vilka kan ha en påverkan på företags produktionsprocess 

(Grubbström & Lundquist 2005). Vad gäller reala investeringar tog dessa fart inom ett flertal 

olika branscher från 1995 och framåt. Med anledning av att optimism och ekonomisk aktivitet 

ökar kommer dessa investeringar sannolikt att fortsätta göra likaså (Alpenberg & Karlsson 

2005).  

 

Realinvesteringars framfart var ett resultat av två huvudsakliga faktorer. Den första är 

strukturomvandlingen som efter 1995 varit extra märkbar. Strukturomvandlingen har varit 

aktuell i flera olika branscher då tekniken utvecklats allt snabbare, produktions- och 

lagerfunktionen centraliserats, kompentens-samt kunskapsutveckling intensifierats etcetera. I 

ljuset av detta kom kraven på många företag att öka varvid även investeringsbehoven blev 

stora (Mattsson 1999). En ytterligare faktor till att företag ökat sina investeringar diskuteras 

av Christopher (2005). Han påpekar att priskonkurrensen tilltagit inom de flesta företag vilket 

i sin tur lett till prispress. Denna prispress har bidragit till ökade produktionskrav som inriktats 

på produktivitet, vilket gett grund till ökat investeringsbehov (Christopher 2005).  

 

1.1.2 Investeringsprocessen 

Yard (2001) beskriver hur en investering har en lång förhistoria innan det beslutas om den ska 

genomföras. Denna förhistoria är huvuddelen av investeringsprocessen vilken dock även 

involverar utvärdering och uppföljning av en investering. Bower (1986) menar att hela 

processen är viktig och att det därmed är viktigt att få en helhetssyn på processen. Det är 

också viktigt att ha en stabil och stark investeringsprocess (Boyd 2013). Bower (1986) menar 

att kärnan i att studera hela investeringsprocessen är att skilja mellan krafter som påverkar 

innebörden av ett projekt och krafter som bestämmer om och varför de godkänns. Genom att 

skilja mellan dessa krafter ges företagsledningen möjlighet att påverka dessa krafter (Bower 

1986). Fokus vid tidigare investeringsforskning ligger främst på finansiella aspekter och 

analyser (Alkaraan & Northcott 2007).  
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1.2 Problemdiskussion 

Investeringar är ett ämne där ett brett utbud av tidigare forskning föreligger. Dock är 

processen ett relativt outforskat område. Den tidigare forskning som skett är framförallt 

Bowers resursallokerengsmodell som först publicerades 1970 (Yard 2001). Efter detta har ett 

flertal forskare skapat investeringsprocessmodeller, exempelvis Maccarone som 1996 

publicerade en artikel med en alternativ modell. Modeller framtagna efter Bower (1986) är 

inte starkt genomlysta i teorin och sammanfaller i de flesta avseenden med varandra. 

Litteratur vilken behandlar investeringar och investeringsbedömningar berör främst stora 

företag och dess investeringssituationer. Förhållandena i små- och medelstora 

tillverkningsföretag är inte behandlade i någon nämnvärd omfattning, vilket innebär att det 

finns en avsaknad av empirisk kunskap. När medelstora företag studeras tas hänsyn till hela 

verksamheten och de förändringar de pådriver, därav är hela investeringsprocessen relevant 

(Alpenberg & Karlsson 2005).  

 

Investeringskalkyler tas fram som ett underlag vid beslut (Yard 2001). Kalkyler har enligt 

Yard (2001) störst betydelse vid beslutsunderlag för investeringar av mellanstorlek. Ser man 

till hela processen kan kalkylen vara av underordnad betydelse. Det är dock viktigt att 

poängtera att kalkyler är en betydande faktor vid investeringsbeslutet (Yard 2001).  Yard 

(2001) menar vidare att investeringskalkyler behöver kompletteras med icke-finansiella 

bedömningar eftersom beslut kan tas utan hänsyn till alla aspekter om för mycket fokus ligger 

på kalkyler.  Det finns dock svårigheter i att tillämpa teorier för detta. Likväl poängterar 

Alpenberg och Karlsson (2005) att annan information utöver finansiell är av absolut vikt då 

investeringsbeslut granskas. Detta ger grund till att klassiska kalkylmetoder inte bör fungera 

som enda beslutsunderlag, de kan inte tillgodose en fullständig bild av hur investeringen kan 

komma att påverka företaget (Ljung m.fl. 2007).  

 

 

 

 



 

6 
 

1.3 Problemformulering och forskningsfrågor 

Vi kan genom problemdiskussionen konstatera att det inte finns mycket forskning på 

investeringsprocessen i medelstora företag. Vi kan också konstatera att det inte finns någon 

entydlighet i vilka faktorer som är av betydelse vid investeringsbeslut. Finansiella aspekter 

benämns som viktiga samtidigt som de inte bör ägnas för stor vikt. Då teori kring 

investeringsprocessen främst berör stora företag kommer vår studie ge ett bidrag till 

forskningen kring investeringsprocessen för medelstora företag. Följande forskningsfrågor har 

formulerats som grund till denna studie:  

 

 Hur ser investeringsprocessen ut från början till och med investeringsbeslutet för de 

studerade investeringarna?  

 Vilka faktorer är viktiga för fallföretagen vid investeringsbeslut? Varför är dessa 

faktorer viktiga för fallföretagen? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att beskriva och förklara fallföretagens investeringsprocess 

fram till och med investeringsbeslutet. Vårt syfte är vidare att beskriva och att förklara vilka 

faktorer som är av betydelse för fallföretagen vid investeringsbeslut. 
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1.5 Arbetets disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1. Inledning 

Här presenteras utgångspunkt och det problem som ligger till grund för 

studien. Kapitlet avslutas med studiens forskningsfrågor samt syfte.  

Kapitel 2. Metod 

Här framhålls studiens metodologiska grund. Vilka företag som valts och varför 

samt hur insamling av empiriskt datamaterial utförts.  

Kapitel 3. Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 

studien. Tyngden ligger på befintliga investeringsprocessmodeller, kalkyler 

samt icke-finansiella faktorer rörande investeringsbeslut. 

Kapitel 4. Empiri 

Empiridelen är en redogörelse för de intervjuer vilka ägt rum på respektive 

fallföretag. Likväl introduceras de olika företagen. 

Kapitel 5. Analys 

I studiens analys ställs teorin mot empirin. Respektive fallföretags 

investeringsprocess ställs mot tre befintliga investeringsprocessmodeller vilka 

behandlats i studiens teori kapitel. Likväl behandlas de faktorer som påverkar 

investeringsbeslut. 

Kapitel 6. Slutsats 

Företagens investeringsprocess beskrivs och förklaras. Faktorer som är viktiga 

för fallföretagen vid investeringsbeslut sammanförs. 
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2. Metod 

 

Följande kapitel redogör för studiens metodval, samt varför de har valts. Kapitlet kommer 

också bringa klarhet i vårt tillvägagångssätt för att uppnå studiens syfte och på det sättet ge 

läsaren en möjlighet att bedöma studiens sanningsenlighet och utformning. 

 

2.1 Förförståelse 

Vi är tre studenter som läser Civilekonomprogrammet med inriktning Controller på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Tidigare har vi studerat olika metoder för att göra 

investeringskalkyler. Under hösten 2013 utvärderade två av oss investeringar som gjorts i 

praktiken. De företag som investeringsutvärderingen gjordes på var Södra och Alingsås 

Bildelar AB. Södra är ett stort skogsföretag (Sodra.se) och Alingsås bildelar AB är ett mindre 

familjeföretag som skrotar bilar och säljer begagnade bildelar (Alingsasbildelar.se). Ingen av 

oss har arbetserfarenhet av investeringsbeslut. 

 

2.2 Övergripande metodval 

2.2.1 Induktion, deduktion eller abduktion 

Vid användning av induktion utgår forskaren från empiri med syftet att skapa teori. Motsatsen 

till denna metod är deduktion där forskaren istället utgår från teorin med syftet att pröva 

denna. Ytterligare en metod vid namn abduktion nämns vilken är en kombination av 

induktion och deduktion (Alvesson & Sköldeberg 2008). Enligt Alvesson och Sköldeberg 

(2008) innebär abduktion att forskaren utgår från empiriskt material men inte avfärdar de 

föreställningar vederbörande har kring teori före undersökningen.  

2.2.2 Val av forskningsansats 

Vi har i denna undersökning valt att intervjua tre företag för att få en djup förståelse för hur de 

arbetar med investeringsbeslut och vilka komponenter som är viktiga för dessa företag vid 

beslutsfattande. Detta kan i enlighet med föregående avsnitt definieras som en induktiv 

forskningsansats (Alvesson & Sköldeberg 2008). Enligt Bryman och Bell (2013) är en 
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induktiv ansats förenlig med kvalitativ forskning i kontrast till en deduktiv ansats vilken har 

en större koppling till kvantitativ forskning. Detta är fallet då kvalitativ forskning syftar till att 

skapa en förståelse för de specifika forskningsobjekten i motsats till kvantitativ forskning som 

i högre grad vill generalisera resultat. Vår strävan efter förståelse och beskrivning gör därför 

att vi väljer en induktiv ansats för att sedan förklara vårt insamlade material.  

 

2.2.3 Kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi 

Forskning kan ta två olika strategiska utgångspunkter, kvalitativ eller kvantitativ beroende av 

studiens problemformulering samt frågeställning (Holme & Solvang 1997). Skillnaden mellan 

dessa metoder kan beskrivas på flertalet sätt (Starrin & Svensson). Den kvantitativa 

utgångspunkten har sin grund i naturvetenskapen. Den har en objektiv verklighetssyn och 

förespråkar teoriprövning för att uppnå kunskap. En vanlig beskrivning av kvantitativa 

metoder är att de är strukturerade där fokus ligger på insamling av numerisk data (Bryman & 

Bell 2013). Den kvalitativa strategin förespråkar insamling av empiriskt material för att 

därefter dra slutsatser. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten fokuserar på förståelse samtidigt 

som den är av den ontologiska åsikten att sociala egenskaper är ett resultat av samspel 

människor emellan (Bryman & Bell 2013). Kvalitativ data förknippas främst med 

forskningsstrategier som fallstudier och grundad teori och nyttjar vanligtvis 

forskningsmetoder såsom intervjuer, dokument samt observationer (Denscombe 1998). 

Vidare menar Denscombe (1998) att en kvalitativ forskning visar ett intresse för innebörder 

och varpå människors förståelse, gruppers sociala aktiviteter samt beteendemönster. När en 

kvalitativ studie utformas prövar forskaren samtidigt olika uppslag, de har inte fasta steg vid 

forskningsprocessen (Svensson & Starrin 1996).   

 

Då vår studie har ett induktivt tillvägagångsätt, klassificeras som en fallstudie med grundad 

teori som analysmodell och har semi-strukturerade intervjuer som forskningsmetod 

klassificeras den som kvalitativ. Vidare antar vår studie en kvalitativ utgångspunkt då vi 

fokuserat på de anställdas förståelse av investeringsprocessen samt tagit hänsyn till och 

studerat företagets traditioner. Vi har som avsikt att beskriva och förstå ett händelseförlopp, 

vilket enligt Holme och Solvang (1997) är utmärkande drag för kvalitativa metoder. Vi har 

under studiens gång gått tillbaka i arbetsgången för att erhålla en komplett och 

sammanhängande bild baserad på insamlad empiri. 
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2.3 Val av forskningsdesign 

Yin (2014) tar upp olika typer av undersökningsdesigner vilka passar olika bra beroende på 

tre faktorer. Dessa faktorer involverar typ av frågeställning, om det behövs kontroll av 

händelser i undersökningen och om det är samtida händelser som studeras. Frågeställningar i 

en fallstudie är ofta inriktade på hur och varför, vilket är fallet i vår undersökning. Våra 

forskningsfrågor kräver inte kontroll av händelser, vilket också är i enlighet med fallstudier. 

Då vår studie behandlar hur fallföretagen gör investeringsbeslut är detta en typisk samtida 

händelse. 

 

Vi har valt att undersöka tre företag och forskningsdesignen är därav flerfallstudie. Yin (2007) 

menar att fallstudier kan vara både av typen enfallstudier och flerfallstudier. Yin (2007) gör 

ingen större skillnad på om det är ett eller flera fall som studeras. Däremot menar Yin (2007) 

att det är viktigt att ha större replikerbarhet mellan de studerade fallen vid användande av 

flerfallstudie. 

2.4 Val av fallföretag 

Vi utgick först från att vi ville studera tillverkningsföretag. Detta då, vilket tidigare belysts, 

industrin är investeringsintensiv och på senare tid upplevt ökat investeringsbehov (Alpenberg 

& Karlsson 2005). Därefter utgick vi från definitionen av medelstora företag. Den definition 

vi använde genomgående i studien är i enlighet med EU rekommendationen 2003/361 vilken 

säger att Det som avgör om företaget räknas som litet eller medelstort är antalet anställda 

och omsättningen eller balansomslutningen. Antal anställda ska understiga 250 personer, 

omsättningen ska ligga på ≤ € 50 miljoner och/eller balansomslutningen ska vara ≤ € 43 

miljoner (europa.eu). För att hitta företag med relevant omsättning, balansomslutning samt 

antal anställda använde vi oss av AllaBolag.se och deras avgränsningar för att finna företag 

som passade in under vår definition. För att finna företag inom tillverkningsbranschen 

avgränsade vi även sökningen till att enbart involvera branschen tillverkning & industri. 

 

I föregående del klargjordes att vi kommer tillämpa oss av en fallstudiedesign. Då denna typ 

av forskningsdesign är av djupgående karaktär valde vi vidare att avgränsa oss till företag som 

befann sig i närheten av Växjö. Detta var fördelaktigt eftersom vi ville använda oss av 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:SV:PDF
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personliga intervjuer vid insamling av empiriskt material. Därmed underlättade det av 

kostnads- samt tidsskäl att ha företagen i närheten. 

 

Då vi urskilt lämpliga företag skickade vi iväg ett mejl (se bilaga 3) till ett tiotal av de 

lämpliga kandidaterna med en förfrågan om medverkan i projektet. Uteblivna svar fick oss att 

inse att mejl inte var den bästa lösningen. Vi började därmed kontakta företagen via telefon 

och fick bättre respons. De företag som valdes ut var de som var först med att tacka ja, vilket 

därmed blev Abstracta AB, Smålands elektronik industri AB (SEIAB) samt IV Produkt 

Holding AB. Vi valde att undersöka tre företag med grund i att vi utförde en flerfallstudie 

samt att fler än tre företag inte skulle tillföra studien mer nytta. Detta då vi erhöll likartade 

svar från alla tre företag. Genom att undersöka mer än ett företag skapar vi möjlighet till att 

uppmärksamma saker som annars hade kunnat förbises.  

2.5 Val av investering  

Vi har valt att inte fokusera på investeringar som är så stora att de har en avgörande betydelse 

för företagets överlevnad. Vi gjorde antagandet att sådana investeringar sker med stora 

mellanrum vilket gör det svårt att finna aktuella exempel hos företag. Vi ville vidare inte 

studera allt för små investeringar då vi förmodade att dessa implementeras utan en fullständig 

investeringsprocess. Vi klassificerar små investeringar som investeringar vilka inte har en 

direkt påverkan på produktionen, såsom exempelvis kaffekokare. Likväl ser vi investeringar 

av delkomponenter till redan befintliga produktionsmaskiner som små investeringar. Vi valde 

därmed att studera mellanstora investeringar. Vi valde att låta företagen själva definiera vad 

en medelstor investering är för dem. 

2.6 Tillvägagångsätt för materialinsamling 

Den teoretiska referensram som nyttjats ligger inom området investeringsprocess samt 

metodologi.  Både svensk och engelsk litteratur har använts för att täcka ett större 

forskningsområde samt erhålla flertalet infallsvinklar. För att säkerställa trovärdigheten i 

teorierna har vi ställt litteraturen mot varandra för att bedöma om författarnas resonemang 

sammanfaller med varandra.  För att öka trovärdigheten ytterligare har vi som Bryman och 

Bell (2013) förslagit använt oss av välkända förlag samt undersökt hur ofta källorna citeras i 

litteraturen. 
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Trost (2008) anger fyra kriterier för källkritik vilka är frekvent gällande; tid, äkthet, beroende 

samt tendentiös. Tidsaspekten behandlar när i tiden källan publicerades och den mänskliga 

aspekten. För att ta hänsyn till dessa faktorer har de senaste upplagorna av litteraturen använts 

till så hög grad som möjligt. I vissa fall har, när relevant, en del äldre källor använts. Vi ser 

dessa som nödvändiga då exempelvis Bower (1970;1986) varit en föregångare som flertalet 

vilka studerat processen i investeringar utgått ifrån. Samt har vi som intervjuare behandlat 

investeringar som inte sträcker sig allt för långt bak i tiden. Äkthet berör främst citat och 

referenser, vi har i dessa avseenden använt oss utav Harvard-metoden för att läsaren på ett 

enkelt sätt ska kunna se var resonemangen härrör ifrån. Vi har även använt oss av flertalet 

källor. Det tredje kriteriet avser i vilken grad källan är beroende av något eller någon annan. 

Vi har presenterat en förförståelse av oss som forskare för att kunna visa på vår bakgrund och 

därav ge underlag till våra tolkningar. Likväl har de referenser vilka använts i berörd litteratur 

granskats. Det fjärde och sista kriteriet, tendentiös, behandlar om studien är partisk eller ej. Vi 

finner inte att våra resultat påverkats i någon högre utsträckning av oss som forskare. Bryman 

och Bell (2013) menar också att kvalitativa studier inte är lika beroende av objektivitet som 

kvantitativa. 

Sekundärdata 

Sekundärdata är data vilken tidigare samlats in av andra forskare. Det finns flertalet fördelar 

med sekundärdata. Tid och pengar vilka är betydande aspekter sparas, den data vilken nyttjas 

är vanligtvis av mycket god kvalitet, likväl öppnar sekundärdata upp för möjligheten att göra 

longitudinella analyser, analyser av subgrupper samt tvärkulturella analyser. Begränsningar 

med att använda sig utav sekundärdata är att forskaren inte är bekant med materialet, 

datamängden kan innebära hög komplexitet samtidigt som kontrollen över kvalitet kan bli 

lidande (Bryman & Bell 2013). Den sekundärdata som behandlats i arbetet är noggrant 

granskad för att säkerställa källans autenticitet och äkthet. Vi har undersökt författarnas 

yrkesbeteckning samt varifrån källan härstammar. Sekundärdata har använts för att belysa 

tidigare forskning samt för att erhålla en utvecklad teoretisk grund och påverkar därav inte 

studiens resultat utan förser endast studien med en utvecklad utgångspunkt.  

2.6.1 Val av insamling empiriskt material 

Intervjuer 

Det finns tre olika typer av intervjumetoder; ostrukturerade, semi-strukturerade samt 

strukturerade. Ostrukturerade intervjuer ses mer som vanliga samtal där intervjuaren endast på 

sin höjd bestämt vilket ämne som skall behandlas. Vid semi-strukturerade intervjuer är 
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frågorna mer bestämda på förhand men det finns utrymme att ändra ordningsföljd eller avvika 

och ställa frågor som inte varit bestämda initialt. I strukturerade intervjuer är ordningsföljd 

och frågor på förhand bestämda (Bryman & Bell 2013). 

Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer för att samla ihop empiriskt 

datamaterial. Vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer eftersom vi ville ha möjlighet 

till att utveckla frågor om det dök upp intressanta svar. Eftersom vår ansats är induktiv ville vi 

ha den flexibilitet som semi-strukturerade intervjuer gav oss. Vi ansåg dock att vi måste ha 

mer struktur än vad som föreligger med ostrukturerade intervjuer för att få svar på våra 

forskningsfrågor. För att undvika felkällor antecknade två stycken utförligt under 

intervjuernas gång. Dessa anteckningar gick vi sedan gemensamt igenom och sammanställde 

samma dag. Likväl återkopplades materialet till respondenterna vid ett senare tillfälle för att 

säkerställa att inga missförstånd inträffat. Innan intervjuguiden (se bilaga 1) utformades 

undersöktes befintliga investeringsprocessmodeller flyktigt för att säkerställa att alla aspekter 

inkluderades.  

 

Urval 

Det finns olika metoder som kan tillämpas för att välja ut personer till intervjuer. Dessa 

metoder kan delas in i två huvudkategorier, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Grunden för ett sannolikhetsurval är att personer som ska intervjuas inte väljs ut efter 

subjektiva kriterier utan att urvalet görs på ett mer mekaniskt sätt (Bryman & Bell 2013). 

Icke-sannolikhetsurval är motsatsen till sannolikhetsurval.  

Då vi inte besitter kunskap om fallföretagen eller deras företagskultur har vi valt att nyttja 

icke-sannolikhetsurval. Detta var fallet då vi inte i förväg visste vilka personer på företagen 

som är mest involverade i investeringsprocessen och därmed kunde ge svar på våra frågor. Vi 

litade därför till att företagen valde ut personer åt oss som var kunniga inom området. 

 

Bekvämlighetsurval är en typ av icke-sannolikhetsurval. Det innebär att personer som för 

tillfället finns tillgängliga intervjuas (Bryman & Bell 2013). I vårt sökande efter respondenter 

har vi ringt företagens växel och därigenom blivit hänvisade till relevanta medarbetare. Detta 

ligger inom ramen för ett bekvämlighetsurval då vi nöjt oss med de personer vi blivit 

hänvisade till.  
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Bryman och Bell (2013) diskuterar också snöbollsurval, vilket kan sägas vara en form av 

bekvämlighetsurval. Forskaren kontaktar då inledningsvis ett mindre antal personer på 

företaget och använder sedan dessa för att få kontakt med ytterligare personer (Bryman & 

Bell 2013). Då vi i samtliga fall blivit hänvisade till personen som varit objekt för intervjun 

använde oss av en form av snöbollsurval. 

 

Bryman och Bell (2013) konstaterar att kvalitativa forskningsstrategier och snöbollsurval är 

förenliga med varandra. Genom att anta en kvalitativ utgångspunkt överbyggs det som anses 

vara ett problem med snöbollsurval. Det problem som diskuteras är att det är osannolikt att 

provet kommer vara representativt för hela populationen. Problemet kring snöbollsurval rör 

framförallt studiens externa validitet och möjlighet att generalisera resultateten. Kraven på 

generaliserbarhet är dock inte lika framträdande i en kvalitativ studie som i en kvantitativ. En 

nackdel vilken kvarstår oberoende av forskningsstrategi är att det inte går att veta från vilken 

population urvalet kommer. Detta påverkar inte vår studie då vi vet att respondenterna 

kommer från företagen vilka utgör populationen för undersökningen. Fördelen med 

snöbollsurval är att det möjliggör för ett effektivt sätt att få kontakt med respondenter 

(Denscombe 1998). 

 

På samtliga företag har vi enbart varit i kontakt med en person. Detta kan innebära problem i 

de fall det ställs subjektiva frågor där personer kan vara av olika åsikt. Vi fann det dock inte 

nödvändigt att gå vidare och be om fler intervjuer efter det att vi gjort våra initiala intervjuer. 

Då vi studerade medelstora företag där enbart ett fåtal personer var involverade i 

investeringsprocessen och dessutom var i nära kontakt med varandra ponerade vi att deras 

uppfattning kring hur processen går till är likartad. Huvuddelen av frågorna som ställdes var 

dessutom konkreta och objektiva varför svaren inte borde påverkas i någon högre utsträckning 

av vem som intervjuades. En tredje anledning till att vi inte valde att intervjua fler personer 

var att vi var nöjda med de svar vi fick av den första respondenten och ansåg att alla våra 

frågor kunde besvaras på ett trovärdigt sätt av personen i fråga. Viktigt att tillägga är att 

respondenten på Abstracta erhöll frågeguiden i förväg för att avgöra om VD närvaro krävdes 

för att ge utförliga svar. Detta var dock inte fallet. 
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2.7 Etiska aspekter 

Vi har i vår forskning gjort allt för att uppfylla de fyra huvudkategorierna som Bryman och 

Bell (2013) tar upp gällande etiska principer. I första hand ska forskningen inte innebära 

någon skada för deltagarna, här inkluderas all negativ påverkan på deltagarna. Den andra 

kategorin inbegriper samtycke och handlar om deltagarnas godkännande för att delta i 

undersökningen. Vi har inte gjort några dolda observationer utan deltagarna är väl medvetna 

om allt som behandlas i uppsatsen. Den tredje kategorin som tas upp är intrång i deltagarnas 

privatliv. Då vår undersökning enbart bygger på intervjuer är allt som behandlas tagit ur det 

undersökningspersonerna sagt och behandlar därav enbart det professionella. Den sista 

aspekten som diskuteras är falska förspeglingar. Det handlar om att vara tydlig mot 

undersökningspersonerna i vad undersökningen syftar till att beskriva. Vi har genomgående 

varit tydliga med våra intentioner. Vi har vidare i enlighet med CODEX-regler och riktlinjer 

för forskning varit tydliga om respondenternas roll i studien. Vi har vidare informerat om att 

medverkan är frivillig och att informanten när som helst under intervjuns gång kan avbryta. 

Vidare har även möjlighet till anonymitet erbjudits (CODEX.se). 

2.8 Kvalitetskriterier  

Kvalitetskriterier är en benämning för olika kriterier som används vid bedömning av 

forskning (Bryman & Bell 2013). Bryman och Bell (2013) gör skillnad på dessa mått 

beroende på om en kvalitativ eller kvantitativ metod tillämpas. De framhåller dock att 

kriterierna vid de olika metoderna motsvarar varandra i hög utsträckning. 

 

Bryman och Bell (2013) diskuterar två kvalitetskriterier vid bedömning av kvalitativa 

undersökningar, trovärdighet och äkthet. Den förstnämnda kan delas upp i fyra 

underkategorier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

bekräfta. Kriteriet äkthet syftar främst till att studera huruvida undersökningen ger en rättvis 

bild av det som studerats samt om den varit till nytta för deltagarna (Bryman & Bell 2013). 

Svensson och Starrin (1996) resonerar kring möjligheten att diskutera de två kvantitativa 

kvalitetsmåtten, reliabilitet och validitet, även inom kvalitativ forskning. De behandlar också 

distinktionen mellan forskare som förespråkar användning av validitetsmåttet och forskare 

som förespråkar andra begrepp. Vidare redogör Svensson och Starrin (1996) för begrepp som 

kan härledas till en blandning av de båda skolornas argument för respektive mot 

validitetsmåttet. Dessa begrepp motsvaras i hög utsträckning av de begrepp som Bryman och 
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Bell (2013) behandlar. Detta tyder på att det råder konsensus kring att dessa begrepp är 

lämpliga att använda inom kvalitativ forskning. Detta i kombination med att det var Bryman 

och Bells (2013) mått som redogjordes för då vi studerade företagsekonomisk metod gör att vi 

väljer att bedöma forskning utifrån kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, 

möjlighet att styrka och bekräfta samt äkthet. 

 

Begreppet tillförlitlighet rör enligt Bryman och Bell (2013) förmågan att skapa en 

trovärdighet i resultatet. Detta har vi gjort enligt de rekommendationer som diskuteras av 

Bryman och Bell (2013), nämligen genom att säkerställa att forskningen utförts utefter de 

regler som finns samt att vi låtit försökspersonerna ta del av resultaten för att de på så vis får 

möjlighet att bekräfta att vi uppfattat deras svar korrekt. Överförbarhet syftar till i vilken 

utsträckning forskarna gjort en detaljerad och fyllig redogörelse för undersökningsobjektet. 

Om vi lyckats med detta kan andra forskare bedöma möjligheten till att överföra resultaten till 

andra miljöer. Vi har gjort ett utförligt metodavsnitt och bifogat de frågor som ställdes vid 

intervjuerna som en bilaga, vilket överensstämmer med detta mått. Begreppet pålitlighet 

syftar till forskarnas förmåga att skapa trovärdighet. Detta kan enligt Bryman och Bell (2013) 

göras genom att man redogör för alla faser av forskningsprocessen på ett fullständigt sätt. Vi 

har under arbetets gång arbetat aktivt för att beskriva vårt arbete på ett detaljerat sätt. Vi har 

följt kriteriet möjlighet att styrka och bekräfta genom att lägga personliga värderingar åt 

sidan. Då vi hade en begränsad erfarenhet av investeringsbedömning på förhand var detta 

inget större problem eftersom vi inte gick in i arbetet med särskilt bestämda uppfattningar. 

Det är dock viktigt att poängtera, vilket tidigare nämndes, att en kvalitativ studie inte är i 

behov av absolut objektivitet. Det andra huvudkriteriet, äkthet, innehåller ett antal delkriterier. 

Först nämns i vilken utsträckning undersökningen ger en rättvis bild av uppfattningar hos den 

grupp som studerats. Då vi ville få en förståelse för investeringsbeslut var det viktigt att 

diskutera med personer som är involverade i denna process. Då vi studerade små- och 

medelstora företag ansåg vi det tillräckligt att intervjua ett fåtal personer. Vidare diskuteras 

autenticitet som ett delkriterium under äkthet. Detta involverar frågor som rör respondenterna 

och huruvida de har haft någon nytta av forskningen. Genom att studera investeringsprocessen 

har vi kunnat ge företagen en tydlig bild av hur de tar investeringsbeslut och vilka delar de 

prioriterar. Genom detta har vi möjliggjort för dem att omvärdera ifall det finns något de 

borde förändra (Bryman & Bell 2013). 
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3. Teori 

 

Följande kapitel belyser valda teorier. Anledningen till att följande teorier har valts är dess 

relevans för investeringsprocessen samt de faktorer som där kan påverkas. Den teorietiska 

referensramen ligger till grund för studiens analys samt slutsats. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

 

3.1 Investeringsbegreppet 

Investeringar definieras enligt Kinnander (1996) som ett förvärv vilket har till avsikt att öka 

det bokförda värdet av anläggningstillgångar. Olve och Samuelson (2008 s.300) begränsar 

inte sin definition till anläggningstillgångar utan definierar en investering som; ”En uppoffring 

som reducerar utrymmet för omedelbar konsumtion i syfte att möjliggöra framtida produktion 

och konsumtion.” Denna definition är generellt gällande och stämmer överens med flertalet 

forskare, däribland Yard (2001) samt Grubbström och Lundqvist (2005). Författarna betonar 

likväl att det skall finnas ett tidsavstånd mellan resursuppoffringen och de överskott 

investeringen ämnas generera. Detta tidsavstånd är kopplat till risk. Investeringsbeslut handlar 

om att väga risker mot de fördelar investeringen tros inbringa. En investering ska vara i 

enlighet med företagets mål och strategi (Bhimani et al. 2008). 

 

Vilka satsningar som klassificeras som investeringar är beroende av redovisningsregler vilka 

styr huruvida kostnader får skrivas av direkt eller får betraktas som investeringar. Vidare kan 

företaget komplettera redovisningsreglerna med egna bestämmelser vilka anger om en 

satsning ska betraktas som en investering eller ej (Kinnander 1996). Olve och Samuelson 

(2008) anser emellertid att en investering inte är beroende av avskrivning. De menar att alla 

beslut vilka reducerar vinstutrymmet men förväntas höja företagets framtida avkastning är att 

betrakta som investeringar. En investering ses ur ett företags synvinkel som en tillgång. 

Ytterligare utmärkande egenskaper vilka är specifika för en investering är att tillgången har 

begränsad alternativanvändning och andrahandsvärde (Olve & Samuelson 2008).  
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3.2 Investeringsklassificeringar  

Alla scheman för investeringsprocesser baseras på klassifikation av investeringar. Den första 

uppdelningen av investeringar vilken är relevant att genomföra är om investeringen är real, 

finansiell eller immateriell. Finansiella investeringar avser aktier och värdepapper. 

Realinvesteringar är de enda som i redovisningssammanhang ses som investeringar. Här 

inkluderas mark, maskiner, byggnader och annan hårdvara (Olve & Samuelson 2008). Den 

tredje uppdelningen behandlar investeringar inom forskning, utveckling samt utbildning och 

liknande (Andersson 2013). Olika investeringar lyfter olika problem, är av olika relevans och 

berör olika personer på företaget. Genom att klassificera investeringar i olika kategorier 

skapas möjligheten att ge varje investering den uppmärksamhet den kräver.  

 

3.2.1 Bierman och Smidts investeringklassificeringar 

Bierman och Smidt (1966 s. 75) delar upp investeringar i sex kategorier. 

1. ”Enligt de typer av knappa resurser som används av investeringen 

2. Enligt mängden av varje resurs som investeringen kräver 

3. Enligt det sätt förmåner av investeringen påverkas av andra möjliga placeringar 

4. Enligt den form som förmånerna mottages 

5. Beroende på om de tillkommande fördelar är resultatet är lägre kostnader och ökad 

försäljning, eller om de bara förhindrar en nedgång i försäljningen eller marknads 

aktier 

6. Enligt den verksamhet som de är mest närbesläktade med” 

 

Bierman och Smidt (1966) menar vidare att den viktigaste distinktionen av investeringar är 

huruvida de är beroende eller oberoende. Ett givet investeringsalternativ kan vara ekonomiskt 

oberoende eller beroende ett annat investeringsalternativ. Det första investeringsalternativet 

sägs vara ekonomiskt oberoende av den andra, om de kassaflöden som förväntas från att 

acceptera den första investeringen skulle vara densamma oavsett om den andra investeringen 

godkänns. 

 

Inget enskilt system med klassificeringar kommer vara lika giltigt för all användning eller för 

alla bolag. Den viktigaste uppgiften är att utveckla ett system för klassificering av 
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investeringar som är lämpligt för verksamheten och organisationsstrukturen för respektive 

företag (Bierman & Smidt 1966). Yard (1987) samt Bierman och Smidt (1966)  menar att den 

viktigaste kategoriseringen att göra innan man kommer ned på individuell nivå är huruvida 

investeringen är taktisk eller strategisk. En investering som klassificeras som taktiskt 

involverar vanligtvis en mindre summa medel och utgör inte ett stort avsteg från vad företaget 

har gjort i det förflutna, exempelvis en ny produktionsmaskin. Strategiska investeringar kräver 

stora mängder medel och kan innebära en stor separation mot vad företaget har gjort tidigare. 

Godkännande av en strategisk investering innebär en väsentlig förändring av företagets 

förväntade vinst och av de risker som dessa vinster kan komma att omfatta. Detta till trots kan 

företagsledningar godkänna investeringar utan att kategorisera eller utan att noga överväga 

tillgängliga alternativ (Biermn & Smidt 1966).  

 

3.2.2 Alpenberg och Karlssons investeringsklassificeringar  

Alpenberg och Karlsson (2005) har, efter att ha studerat investeringsklassificeringar av bland 

andra Bierman och Smidt (1966), Masse (1962), Bergknut m.fl. (1975), Honko m.fl. (1982) 

samt Nilsson och Persson (1983) konstruerat åtta alternativa investeringsklassificeringar. 

Följande klassificeringar kan ses som orsaker till varför en investering erfordras.  

 

 Expansionsinvesteringar, inom denna klassificering ligger kapacitetsinvesteringar som 

avser att öka företagets kapacitet för befintliga produkter eller nyinvesteringar som 

avser att öka kapaciteten för nya produkter. 

 Kvalitetsförbättrande investeringar, för att uppnå förbättrad kvalité i företagets 

produktion. 

 Rationaliseringsinvesteringar, sänker företagets kostnader. 

 Investeringar i inre och yttre miljö, är till för att skapa goda arbetsmiljöer, regleras 

vanligtvis av regler och policy. 

 Ersättningsinvesteringar, ersätter gamla och förslitna investeringar, vanligvis 

produktionsutrustning. 

 Försäljnings- och serviceinvesteringar, biutrustning till den huvudsakliga 

investeringen. 

 Forsknings- och utvecklingsinvesteringar, berör produkt- och processförnyelser. 

 Strategiska investeringar, långsiktiga investeringar som berör hela företaget och som 

har svårbedömda inbetalningsströmmar.   
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3.3 Investeringsprocessen 

När investeringsprocessen studeras är en väsentlig beståndsdel indelandet av 

investeringsprocessen i olika faser och steg (Alpenberg & Karlsson 2005). Bower (1986) 

motiverar varför det är viktigt att få en helhetssyn på processen och börjar sin bok med att 

belysa att kalkyler endast är en del i investeringar.  

3.3.1 Bowers resursallokeringsmodell  

För att försöka förklara och beskriva hur en investering går till har Bower (1986) i sin 

forskning tagit fram en resursallokeringsmodell. I sin modell har Bower (1986) delat upp 

investeringsprocessen i tre olika underprocesser. Dessa underprocesser är definiering, 

framdrivning och “determination of context”(bestämmande av kontext). Bower (1986) har 

sedan använt sig av tre faser som kan identifieras i de olika processerna, nämligen initiering, 

integrering och corporate (företag). Bower (1986) menar dock inte att alla faser 

nödvändigtvis behöver utföras i en särskild sekvens, utan de är mer ett sätt att försöka förklara 

vad som händer i varje process. Initiering är något som refererar till aktiviteten och inte på 

vilken nivå inom företaget det sker. Corporate är motsatsen till initiering och refererar 

därmed till på vilken nivå inom företaget aktiviteten sker. Integreringen är vägen mellan 

initiering och corporate. (Bower 1986) 

 

Definiering är processen där de grundläggande tekniska och ekonomiska särdragen hos en 

föreslagen investering identifieras. Definieringen initieras av en chef på anläggningen med 

anledning av att det föreligger diskrepans. Anläggningschefen får information som indikerar 

att något måste göras för att han ska nå sina mål. Chefen har ett problem som måste lösas med 

en investering. Fasen corporate startas av oro kring diskrepansen mellan företaget och dess 

omgivning. Det finns en oro kring aktiernas prestation, kassaflöden och utdelningar. Även 

politiska frågor såsom relationer med staten samt policy mot anställda berörs. Diskrepansen 

som startar integreringsfasen är den bristande överensstämmelsen mellan planerna för 

underenheterna och företaget som helhet. (Bower 1986) 

 

Steg nummer två i resursallokeringsmodellen är framdrivning. Det är steget mot att få ett 

projekt finansierat. Initieringsfasen i detta steg innebär att någon introducerar en investering 

som enbart tittats på i tekniska och ekonomiska aspekter för ledningen. I andra änden av 
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framdrivningsfasen finner vi godkännandet, vilket definieras som fasen corporate. Styrelsen 

tar sitt beslut rörande investeringen. Integreringsfasen i framdrivningen innebär att chefer får 

befogenhet att driva projekt mot finansiering. Chefer som genomdriver integreringsfasen i 

framdrivningen utvärderar projekt utifrån deras uppfattning om hur företaget som helhet 

utvärderar chefer och deras prestation. (Bower 1986) 

 

Process nummer tre är Determination av context. Denna definieras som organisatoriska 

krafter vilka påverkar processerna initiering och framdrivning. Detta är processen där 

strukturen utvecklas (Bower 1986). Vi har inte studerat företagens struktur och kommer 

därför att avstå från detta steg i denna undersökning. 

 

  

Bildkälla: https://tidsskrift.dk/index.php/ledelseogerhvervsoekonomi/article/view/29397/56755 (2014-04-12) 

 

3.3.2 Maccrones investeringsprocessmodell  

Maccarone (1996) har efter Bower (1986) utvecklat en investeringsprocessmodell vilken 

skiljer sig från Bowers. Maccarone (1996) beskriver i sin artikel att det finns sex 

fundamentala faser i investeringsprocessen. Först sker en identifiering av 

investeringsmöjligheter, vilket är en del i processen som ofta ignorerats på grund av 

svårigheten att formalisera denna. Identifieringsfasen består av tre ovissa variabler som är 

omgivnings-, företags- och investeringsspecifika. Identifikationsfasen behöver inte följa en 

strikt systematisk ordning. Maccarone (1996) tar dock upp att investeringsprojekt bör initieras 

nedifrån och att personal bör vara involverade i processen. Bilden nedan illustrerar möjliga 

källor varifrån investeringsförslag kan härröra ifrån i ett funktionellt företag. 

https://tidsskrift.dk/index.php/ledelseogerhvervsoekonomi/article/view/29397/56755


 

22 
 

 

Bildkälla: Maccarone 1996 

 

Efter identifieringen sker utveckling av investeringsförslag samt analys och utvärdering av 

förslagen. Maccarone (1996) påtalar vikten av att analysera förslagen noga och att utvärdera 

förtjänstmöjligheterna. Traditionella finansiella metoder såsom Payback- metoden kan enbart 

användas på ett effektivt sätt i miljöer som är stabila och förutsägbara. I mer oroliga miljöer 

passar det sig bättre att använda mer komplicerade metoder såsom kalkylräntemetoder då 

dessa kan designas för att beakta fler faktorer. När detta steg är genomfört kommer det tredje 

in, valet. På grund av finansiella och strategiska faktorer krävs ytterligare granskning av de 

investeringsförslag som passerade föregående fas. Vissa projekt kan därmed avbrytas eller 

skjutas fram i tiden. Steg fyra är godkännande av projekt. Nästan alla investeringsprojekt ska 

godkännas av någon i en beslutsfattande roll. De två sista steg som berörs av författaren är 

implementering och kontroll samt utvärdering. Dessa båda steg rör den del av 

investeringsprocessen som är efter beslutstagandet.  

 

3.3.3 Fjertorps investeringsprocessmodell  

Fjertorp (2010) har konstruerat en modell bestående av åtta steg där investeringsverksamheten 

ses som en rationell ansats vilken följer en systematisk ordning.  Fjertorp (2010) har i enlighet 

med Renck (1972) konstruerat en modell bestående av två faser, planering och genomförande. 

Planeringsfasen behandlar de första sex stegen fram till beslut. Steg sju behandlar 

genomförande medan steg åtta är ett avslutande utvärderingssteg som är i enlighet med 

Maccarone (1996). De steg som Fjertorp (2010, s. 6) tar upp är följande: 
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1.       ”Precisering av målet för handlandet 

2.       Val av mått för måluppfyllelse 

3.       Sökande och precisering av handlingsalternativ 

4.       Kartläggning av alternativens konsekvenser 

5.       Värdering av alternativens konsekvenser 

6.       Beslut 

7.       Genomförande och kontroll av implementering 

8.       Utvärdering” 

 

I kontrast till Fjertorp (2010), samt Yard (2001) menar bland annat Bower (1986) att 

investeringsprocessen inte alltid måste följa en systematisk ordning i praktiken. Bower (1986) 

menar att investeringsprocessen är ett dynamiskt samspel mellan olika aktörer vilka har olika 

förutsättningar. Detta resonemang stödjs till viss del av Bhimani et al. (2008) som menar att 

företag vanligvis följer den föreslagna investeringsprocessen men att det kan finnas ytterligare 

faktorer i praktiken som ligger till grund för ett investeringsbeslut. 

 

3.3.4 Bhimni et al. investeringsprocessmodell 

Bhimani et al. (2008) presenterar en investeringsprocessmodell bestående av sex av varandra 

påföljande steg. Processen börjar med identifikation, detta för att besluta om vilka 

investeringar som är av vikt för företaget och dess mål. Det är i huvudsak produktionschefens 

ansvar att identifiera investeringsbehov. Efter identifikationen är avklarad påbörjas sökandet 

för att utvärdera flertalet investeringsalternativ. Steg tre definieras som 

informationsanskaffningsstadiet där de förväntade kostnaderna och förutspådda konsekvenser 

av alternativa investeringar beaktas. Här betonas likväl finansiella som icke-finansiella 

faktorer. Steg fyra utgör urvalet, här väljs projekt ut för implementering. De projekt som väljs 

ut är de där förväntade fördelar överstiger förväntade kostnader med störst marginal. Den 

formella analysen baseras endast på finansiella aspekter. Denna följs sedan upp av en chefs 

omdöme och icke-finansiella faktorer. De två sista, vilka ligger efter beslutsstegen är 

finansiering samt implementering och kontroll. Viktigt att belysa är att trots att finansiering är 
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ett enskilt steg efter urvalet måste finansieringen identifieras innan investeringsbeslutet tas 

(Bimani et al. 2008).  

 

3.3.5 Yards investeringsprocessmodell  

Yard (2001) menar att det finns en rad kritiska steg i processen från en initial idé till ett 

slutgiltigt genomförande. Yard (2001) tänker sig investeringsprocessen bestående av följande 

sju steg:  

 

1. Initiering, investeringsidén tar form 

2. Utveckling, här vidareutvecklas en grov skiss över tänkt investering 

3. Förankring, behandlar intern marknadsföring.  

4. Framdrivning, här tas underlag till beslut fram, Yard lägger fokus på finansiella 

kalkylmetoder. Investeringsäskande är en del i framdrivningssteget.  

5. Beslut 

6. Genomförande 

7. Uppföljning 
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3.3.6 Sammanställning av processmodellerna 

    

  

 

      Det finns flertalet likheter och olikheter mellan de olika forskarnas 

investeringsprocessmodeller. Fjertorp (2010) och Yard (2001) menar inledningsvis att 

investeringsverksamheten följer en systematisk ordning. Bhimani et al. (2008) menar 

visserligen att företag följer investeringsprocessen i de flesta fall, men reserverar sig samtidigt 

för att ytterligare faktorer kan påverka investeringsbesluten. Bower (1986) är än tydligare i att 

företag i praktiken inte alltid måste följa en systematisk ordning vid investeringar.  

 

      Yards (2001) Initiering uppfyller samma funktion som Maccarones (1996) identifiering av 

investeringsmöjligheter, Frejtorps Sökande och precisering av handlingsalternativ samt 

Bhimanis et al. (2008) identifikation.  
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     Yards (2001) initieringsfas följs i likhet med Maccarones (1996) process upp av en Utveckling, 

Bhimani et. al (2008) ser utveckling som en del i sök-steget. Forskarnas utveckling respektive 

utvärdering går att likställa med Frejtorps (2010) Kartläggning av alternativens konsekvenser 

samt Värdering av alternativens konsekvenser. Trots att Bhimani et al. (2008) särskiljer 

Informationsanskaffningsstadiet från utvärderingen kan detta inkluderas i samma kategori när 

hänsyn till övriga processer tas. Vidare kan därav Frejtorps (2010) likvarande steg likaså 

inkluderas.  

 

     Yard (2001) samt Fjertop (2010) har fasen beslut som en del av sin process vilken är likvärdig 

Maccarones (1996) godkännande av projekt och Bhimani et al. (2008) urvalet. Det som 

sammaför dessa steg är att det är i detta skeende beslutet om vilken investering som ska 

genomföras tas.   

 

      Då det förligger flertalet likheter mellan modellerna kommer endast Bower-, Yard-, och 

Bhimanis processmodeller att ligga till grund för analysen. Valet av Bowers (1970;1986) 

modell grundar sig på att han var en av de första som började intressera sig för 

investeringsprocessen. I det material vi undersökt har Bowers (1970;1986) modell också 

refererats till mest frekvent. Yards (2001) modell valdes då hans modell legat till grund för 

vår undervisning i Cost accounting. Bhimanis (2008) modell är aktuell i tiden då den 

presenterades 2008 samtidigt som vi tyckte att den i hög grad överensstämde med insamlad 

empiriska data. 

 

3.4 Investeringskalkyler 

3.4.1 Syftet med investeringskalkylering 

Investeringskalkyler kan ha flertalet syften, Olve och Samuelson (2008) anser information, 

kommunikation, kontroll samt lärande som de mest framträdande.  Investeringskalkyler 

används som en informationskälla vid övervägandet av investeringsalternativ genom att de 

möjliggör för bättre beslutsunderlag. Vidare möjliggör kalkyler för en förbättrad 

kommunikation. Detta genom att göra det till en skriftlig process som de flesta inom företaget 

förstår. Kalkyler öppnar upp för kontroll genom att företagsledningen får möjlighet att utöva 

kontroll över de investeringsförslag som genereras i verksamheten. Den granskning som 
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investeringsförslagen och kalkylerna erhåller från företagsledningen eller liknande 

auktoritetsnivå medför att förslagsställarna måste gå igenom sina förslag utförligt. Att 

utförliga underlag krävs bidrar till lärande för de anställda som tar fram beslutsunderlagen 

(Olve & Samuelson 2008). Vi har nedan valt att diskutera de kalkyler som Yard (2001) menar 

är de klassiska. 

3.4.2 Payback- metoden 

Denna definieras som den tid det tar för en gjord investering att generera ett ackumulerat 

inbetalningsöverskott som är lika stort som den ursprungliga investeringen (Bierman & 

Smidt, Levy & Sarnat). 

 

Två huvudsakliga brister med Payback- metoden diskuteras. I metoden tas ingen hänsyn till 

att pengars värde förändras över tid. Den koncentrerar sig enbart på intäkter som ges inom 

Paybacktiden. Intäkter som uppstår efter denna ignoreras (Levy & Sarnat, Bierman & Smidt, 

Olve & Samuelson). Den första bristen kan överbryggas genom nuvärdesberäkning av 

framtida kassaflöden. Den andra bristen kvarstår dock (Levy & Sarnat 1990). Olve och 

Samuelson (2008) diskuterar problemet med att intäkter som uppstår efter återbetalningstiden 

inte tas hänsyn till. Det leder till att långsiktiga projekt får svårt att konkurrera med 

kortsiktiga, vilket är problematiskt då viktiga projekt för företagets framtid kan avstås ifrån. 

Bierman och Smidt (1966) konstaterar redan då att de två brister som diskuteras 

diskvalificerar Payback- metoden som den allmänna metoden för att ranka investeringar. 

 

Yard (1987) undersökte vilka kalkylmetoder som tillämpades i svenska industriföretag. Det 

påvisades då att det nästan är lika vanligt att rangordna investeringar efter Payback som efter 

någon nuvärdesberäkning vid medelstora investeringar. Det är dock enligt Yard (2001) troligt 

att Payback-metoden främst används för att göra en grov sållning av investeringar. 

Undersökningen visar att 19 % av svenska industriföretag enbart använder sig av Payback 

(Yard 1987). Yard (2001) konstaterar att företag som använder sig av Payback- metoden 

framför andra kalkylräntemetoder inte främst gör det av okunnighet. Det är helt medvetna val 

som gjorts. En anledning som tas upp till val av Payback är flexibilitet. Genom att ha en snabb 

återbetalning så slipper man binda kapital under en längre tid. En anledning som fanns bland 

olönsamma företag var att de kände ett behov av att begränsa sina investeringar för att 

stabilisera företaget (Yard 2001). 
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Bierman och Smidt (1966) menar att företag vanligtvis sätter ett tak på maximal 

återbetalningstid och sedan förkastar investeringar som inte lever upp till detta. 

Industriföretag använder ofta sådana med en maximal tid på mellan två till fem år. Yard 

(2001) menar att Paybacktiden inte ska överskrida den ekonomiska livslängden. Den tekniska 

livslängden bör inte användas då den ofta överskrider den ekonomiska. Ekonomisk livslängd 

avser den tid det fortfarande är ekonomiska försvarbart att nyttja en investering (Yard 2001).  

 

Olve och Samuelson (2008) skriver om fördelarna med metoden utifrån utgångspunkten att 

metoden fortfarande är väl använd. De påtalar dess enkelhet att förstå samt kommunicera. Att 

företaget på grund av tidigare diskussion kommer att gynna kortsiktiga investeringar är i viss 

bemärkelse positivt ur likviditetshänsyn. Investeringar som förväntas vara lönsamma men 

kommer att generera underskott under en längre tid prioriteras bort (Olve & Samuelson 2008).  

 

3.4.3 Nettonuvärdesmetoden 

Detta är en direkt tillämpning av nuvärdeskonceptet. Först bestäms en kalkylränta som ska 

tillämpas vid beräkning. Därefter beräknas nuvärdet av intäkter som investeringen ger samt 

nuvärdet av de utlägg den genererar. Nuvärdet av intäkterna minus nuvärdet av utläggen utgör 

nettonuvärdet av investeringen. Regeln säger att alla investeringar som genererar ett positivt 

nettonuvärde ska genomföras (Bierman & Smidt 1966, Olve & Samuelson 2008). 

Kalkylräntan består av tre komponenter. Först består den av en kompensation för väntan. 

Denna kompensation består av förändringar i penningvärde samt avkastning vid alternativ 

användning. Kalkylräntan består vidare av en kompensation för förlorad köpkraft och en 

kompensation för risken som tas (Yard 2001). Yard (2001) menar att risk kan justeras via 

kalkylräntan men bör användas med försiktighet. Dock menar Yard (2001) att det inte finns 

ett bra alternativ att justera risk vid nettonuvärdesberäkningar, men känslighetsanalyser på 

viktiga parametrar kan utföras som ett sätt att justera för risk.  

 

Nettonuvärdet ger enligt Olve och Samuelson (2008) en mer korrekt jämförelse mellan 

kortsiktiga och långsiktiga investeringar än Payback-metoden. Metoden är teoretiskt korrekt i 

den bemärkelsen att nuvärdet kan kopplas direkt till företagsvärdet. En genomförd investering 

som förväntas ge ett positivt nuvärde kommer öka företagets värde. Olve och Samuelson 
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(2008) skriver vidare att företag tenderar att vid större investeringar använda sig av en 

diskonteringsmetod och återbetalningstid. Vid mindre investeringar brukar dock enbart 

återbetalningstiden beräknas. 

 

Läroböcker tenderar att föredra nettonuvärdesmetoden med anledningen att den är teoretiskt 

korrekt. Arya, Fellinghem och Glover (1998) diskuterar anledningar till att 

nettonuvärdesmetoden inte används i den utsträckning som vore rimligt med tanke på dess 

anseende. De anser att det handlar om osäkerhet och ett antagande som är svårt att hantera. 

Regeln om nettonuvärdet säger att alla investeringar som genererar ett positivt nettonuvärde 

ska genomföras. Ingen hänsyn tas dock till om det i det specifika fallet vore fördelaktigt att 

vänta med investeringen till ett senare skede (Arya, Fellinghem, Glover 1998).  

3.4.4 Internräntemetoden 

Denna metod är lik nuvärdesmetoden. Skillnaden är att denna beräkning inte har någon 

förutbestämd kalkylränta. Den beräknas istället genom att sätta nuvärdet till noll och ta fram 

den internränta som genererar ett nuvärde om noll. Beslutet kring huruvida en investering ska 

göras eller inte är sedan beroende av om det förräntningskrav som företaget har på sina 

investeringar är högre eller lägre än internräntan. Om företaget har en kalkylränta som är lägre 

än den internränta som en investering genererar så bör investeringen genomföras. 

Avkastningskravet är ju således lägre än den avkastning investeringen genererar. (Olve & 

Samuelson 2008) 

 

3.5 Icke finansiella påverkande faktorer  

Investeringsprocessen påverkas av flertalet faktorer, såväl finansiella som icke-finansiella 

(Yard 2001). Icke-finansiella faktorer är rekommenderade som ett alternativ om ett företag 

inte fullständigt kan implementera kalkylräntemetoder (Carr & Tomkins 1996; Kaplan 1986; 

Klammer 1993; Myers 1984; och Shank & Govindarajan 1992). Denna rekommendation 

tyder på att kalkyler, och därmed kalkylräntemetoder har en mer betydande roll än icke-

finansiella faktorer. Detta till trots har Carr och Tomkins (1996) fått fram i sin studie av 51 

fall i U.K, U. S och Tyskland att framgångsrika företag mer sannolikt använder sig av icke-

finansiell strategisk information vid investeringsbeslut än vad mindre framgångsrika företag 

gör (Chen 2008).   
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Det är viktigt att se individuella investeringar ur ett helhetsperspektiv. Ett viktigt 

beslutskriterium för om en investering bör genomföras är huruvida den är förenlig med 

företagets övergripande plan (Kinnander 1996). Att investera är en del i företagets strategiska 

plan och genomförda investeringar bör därav vara förenliga med uppsatta strategiska mål 

(Grubbström & Lundqvist 2005). Långsiktig marknadsutveckling med tillväxt samt 

förändringar i köparnas behov är avgörande faktorer för ett företags investeringsplanering och 

process. Om ett företag upplever svåra tider kan nedskärningar i investeringar vara aktuellt. I 

kontrast måste företag av konkurrens- och kostnadsskäl genomföra 

rationaliseringsinvesteringar för att erhålla ökad produktion och därav nå tillväxt på 

marknaderna. Det är av vikt att efterfrågan och tillväxt kan påvisas innan kapacitet skapas 

genom investering (Statens industriverk, 1983). 

 

Investeringar vilka förbättrar företagets arbetsmiljö är av vikt då de kan lösa de överliggande 

krav som föreligger från såväl staten som fackliga organisationer. Vidare är teknisk 

utveckling en betydande aspekt för investeringar. Vid kontinuerlig förbättring samt ersättning 

av maskiner höjs företagets produktionskvalité och kapacitet, samtidigt som behov av 

volymhöjande investeringar undviks. Tekniska investeringar är förenligt med behovet att 

rationalisera vilket ses som ett överliggande behov hos de flesta företag. Investeringar vilka 

ger möjligheter till rationalisering och därmed effektivisering är investeringar vilka skapar 

möjlighet till bland annat mekanisering, standardisering samt högt utnyttjande av 

anläggningskapitalet (Statens industriverk, 1983). 

 

Butler et al. (1991) genomförde en undersökning rörande faktorer vilka är betydande för 

investeringsbeslut.  Cheferna på undersökta företag fick rangordna 19 olika faktorer vilka de 

ansåg påverka vid beslut av investeringsalternativ. Faktorerna kan kategoriseras upp i fyra 

olika kategorier, Headings of strategic factors, quantitative performance factors, qualitative 

performance factors and risk factors. Varje faktor betygsattes, tabellen under illustrerar de 

fem viktigaste respektive de två minst betydande faktorerna.   
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Bildkälla: Butler et al. 1991 

3.6 Budget vs Äskande 

Företagsledningen kan fördela medel till investeringar på två sätt, antingen genom att 

godkänna individuella äskanden eller genom att i förväg godkänna en investeringsbudget. I 

många företag föreligger en budget för varje avdelning som därefter får avgöra vilka 

investeringar som ska genomföras inom ramen för angiven budget (Olve & Samuelson 2008).  

Äskande är en formell förfrågan om finansiellt stöd (ne.se). Flertalet större företag har 

beloppsgränser och system vid godkännande av investeringsäskanden. Företagets VD kan ha 

ansvaret för beslut om äskanden som understiger ett angivet belopp. VD kan därefter välja att 

delegera ansvaret vidare för investeringar vilka understiger ett ytterligare lägre belopp. Vidare 

klassificerar företag vanligtvis in äskanden i olika kategorier för att förenkla beslutsprocessen 

(Olve & Samuelson 2008). 
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3.7 Sammanfattning  

Teoriavsnittet inleds med att behandla investeringsbegreppet och ett antal 

investeringsklassificeringar som föreligger. Därefter förs en diskussion kring ett flertal 

investeringsprocessmodeller och vilka likheter som föreligger mellan modellerna. De 

modeller som behandlas är Bowers (1986), Maccarones (1996), Yards (2001) Bhimanis et al. 

(2008) samt Fjertorps (2010). Modellerna består utav ett flertal olika steg men innebörden av 

stegen sammanfaller i flera delar.  

 

Efter genomgången av investeringsprocessen behandlas investeringskalkyler. De 

kalkylmetoder vi har tagit upp är; Payback-, Nettonuvärdes-, Internränte-, samt Annuitets- 

metoden. Valet av kalkylmetoder grundar sig på att dessa är mest berörda i studerad teori. 

Kalkylmetoderna betraktas som finansiella faktorer vid ett investeringsbeslut. Efter att 

kalkylerna bearbetats tas flertalet icke-finansiella faktorer upp, vilka likaså används som 

beslutsunderlag. Butler et al. (1991) såg effekt på produktkvalitét, överrensstämmelse med 

företagets strategi samt effekt på produktivitet som de främsta faktorerna. Statens industriverk 

utförde en undersökning 1983 där de lägger vikt på arbetsmiljö, tekniskutveckling samt 

företagets strategi och övergripande plan. Att identifiera finansiering är en del i 

investeringsbeslutet, därav avslutas teorikapitelet med ett avsnitt om budget vs äskande vilket 

är olika sätt att erhålla finansiering på.  
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4. Empiri 

 

Följande avsnitt behandlar insamlad empirisk data från intervjuer med tre fallföretag. 

Företagen presenteras individuellt med en initial presentation av dess verksamhet, strategi 

samt mål vilket följs av representanternas svar från genomförda intervjuer.  

 

4.1 Smålands elektronik industri AB 

Micropowergruppen består av nio företag. Gruppen återfinns i flera länder och säljer, 

tillverkar samt marknadsför batteriladdare. I gruppen finns totalt 165 anställda varav cirka 65 

arbetar inom företaget Smålands elektronik industri AB (SEIAB) (micropower.se). Av dessa 

65 är 17 personer tjänstemän varav fem befinner sig i produktionen. Resterande personal 

arbetar med produktion. SEIAB är en legoleverantör vilket innebär att de inte tillverkar helt 

färdiga produkter utan delkomponenter. 85 % av företagets försäljning sker internt och 15 % 

externt. Företaget omsätter årligen cirka 100 miljoner kronor.
1
 

 

Företagets vision är: “SEIAB ska vara världsledande på produktion av batteriladdare och en 

ledande partner för kontraktstillverkning av elektronik. Genom en flexibel produktion med 

kunnande som borgar för en hög kvalité ger vi våra kunder ett värde utöver vad som förväntas 

av en kontraktstillverkare”.
2
 

 

SEIAB har ett strategiskt mål gällande marknaden om att vara världsledande på produktion av 

industriella batteriladdare. Vidare mål angående marknaden är att 35 % av omsättningen ska 

gå till externa kunder och leveranssäkerheten ska uppgå till 98 %. De strategiska målen för 

produktionen är att ha en kostnadseffektiv och flödesorienterad produktion. De vill hantera 

hela kedjan åt kunden genom att kunna erbjuda en flexibel produktion med korta ledtider. 

Vidare har SEIAB som strategiskt mål att ha friska och engagerade medarbetare med ett brett 

kunnande som skapar flexibilitet i produktionen. Att ha medarbetare som varje dag bidrar till 

att göra företaget bättre genom ständiga förbättringar och medarbetare med hög 

                                                             
1  Axel Inemo 2014-04-17 
2  Axel Inemo 2014-04-17 
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kompetensnivå inom spetsområden är också en målsättning. Ytterligare ett strategiskt mål är 

att producera och leverera produkter med hög kvalité. Det övergripande finansiella målet är 

att år 2018 omsätta 145 miljoner kronor med god lönsamhet.
3
 

4.1.1 Intervju med Axel Inemo, kvalitetschef & projektledare 

Vilken investering? 

Investering i en ny lödningsmaskin som skulle ersätta den gamla. Denna maskin kostade 

företaget 500 000 kronor och var av samma modell som den som ersattes. Investeringar 

gjordes också i lödutsug, belysning samt visst byggarbete. 

Varför investerades det? 

Investeringen gjordes i detta fall eftersom företaget fick ledigt utrymme bestående av yta som 

tidigare varit uthyrd. Företaget ansåg att detta var ett bra tillfälle att genomföra en förändring 

av produktionslokalen för att uppnå en effektivare och samlad produktion med rena flöden. 

Företaget ville effektivisera flödet och på så vis förkorta ledtiderna i produktionen samtidigt 

som kvalitén ämnades förbättras. Innan investeringen gjordes var produktionen batchvis. 

Genom den förändrade utformningen av produktionsytan sker produktionen efter order med 

avsikt att reducera lagret. Investeringen som helhet är styrd av produktionsflödet som de vill 

förbättra.  

 

Initiering 

Det var ledningsgruppen som initierade investeringen. 

 

Hur gick ni vidare? 

Det första steget var att bestämma sig för en layout i produktionen. Layouten utformades så 

att de avstånd arbetarna behövde röra sig på under produktionen var så korta som möjligt samt 

att de undvek att flytta saker eller personer. Det handlade om att skapa en så effektiv 

utformning av lokalen som möjligt. Steg nummer två var att sätta ihop kalkyler för 

bedömning av vad man kunde bespara i steg och rörelse hos personalen, vinna 

kvalitetsmässigt samt i vilken utsträckning lagret kunde minskas.  

 

                                                             
3  Axel Inemo 2014-04-17 
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Alternativsökning 

SEIAB hade en gammal lödningsmaskin som behövde flyttas för implementering av den nya 

layouten. Förutom alternativet att flytta den gamla lödningsmaskinen undersökte SEIAB 

alternativet att ersätta den gamla maskinen men en ny. Det fanns inte många som erbjöd både 

försäljning och service. Detta mynnade ut i att det slutligen enbart fanns två intressanta 

aktörer i elektroniksverige som kunde erbjuda det som önskades. Företaget tittade också på 

begagnade maskiner. Innan alternativen jämfördes med varandra valde man att det inte var 

några intressanta alternativ att flytta den gamla lödningsmaskinen eller köpa en begagnad. 

Alternativet med en begagnad maskin övergavs då maskinen inte var stor i omfattning. 

Kvalitetschefen var den som sökte efter alternativ. 

 

Jämförelse av alternativ 

De metoder som används vid investeringsbeslut är de som efterfrågas uppifrån. Payback-

metoden tenderar att vara det som efterfrågas. Kvalitetschefen beskriver det som en interaktiv 

process mellan honom och företagets VD där han lämnade en återbetalningskalkyl och det 

som VD inte förstod fick kompletteras och rationaliserats bort.  

 

Payback- metoden används vid investeringar då den är lätt att förstå och blir konkret. Det 

uttrycks att de inte funderat på att använda någon annan metod men är mottagliga för 

förändringar om vi skulle komma fram till att en annan metod vore mer lämplig. För att se 

huruvida Paybacktiden för en investering är acceptabel ställs den mot teknisk livslängd. 

Företaget vill inte ha en Paybacktid vilken överskrider teknisk livslängd hos berörd 

investering.  

 

Det fanns aktörer utomlands som kunde erbjuda liknande maskiner men kvalitetschefen 

påpekar att det finns icke-finansiella aspekter som gör det fördelaktigt att ha en svensk 

leverantör. Dessa faktorer är service, inställningstid samt tillgänglighet. Faktorerna påverkar 

val av leverantörer på så sätt att det gör det fördelaktigt att använda sig av svenska företag. 

Det påpekas att ett land som Danmark visserligen är närmare än somliga platser i Sverige men 

den språkliga barriären att danska leverantörer hamnar på minussidan vid köp av maskiner då 

operatörerna föredrar service på svenska. Detta är anledningen till att SEIAB valde att 

fokusera på elektroniksverige vid köp av lödningsmaskinen.  
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Ytterligare en icke-finansiell aspekt som togs upp av kvalitetschefen var arbetsmiljön. På 

SEIAB är det viktigaste med hänsyn till detta att ett roterande system upprätthålls där 

personalen inte utför samma arbetsuppgifter dagligen. Syftet med denna investering var inte 

att förbättra arbetsmiljön, men kvalitetschefen poängterar att arbetsmiljön åtminstone inte 

påverkas negativt. 

 

Hur tas beslut? 

Valet av lödningsmaskin skedde på två huvudsakliga grunder. Först och främst ansågs det 

fördelaktigt att köpa av ett svenskt företag. Då SEIAB dessutom varit nöjda med den modell 

de tidigare haft valde de att köpa en modernare version av den. 

 

SEIAB har inga manualer eller riktlinjer kring hur investeringsbesluten ska tas eller vilka 

aspekter som ska läggas vikt vid. Anledningen till detta är att VD tidigare tog dessa beslut 

själv. VD hade en budget som han ansvarade över och därigenom styrde operativt hur och när 

investeringarna skulle genomföras. Styrelsen var dock den instans som godkände 

investeringarna. Han hade då allt i huvudet och var ensam i processen fram tills dess att 

styrelsen prövade hans investeringsförslag. Ingen annan specifik anledning finns kring varför 

inga manualer används som vägledning vid investeringsbeslut. En tumregel kvalitetschefen 

tog upp var att det i de fall återbetalningstiden överstiger 8-10 år blir svårt att motivera 

investeringen med enbart finansiella argument. Om återbetalningstiden skulle vara så lång 

ställer det krav på motivering med andra skäl än finansiella, exempelvis kvalitetsförbättring 

som är kopplad till strategin. 

 

Vem tar beslut? 

VD lägger fram alternativen för styrelsen som väljer det alternativ de uppfattar som bäst då de 

vägt för- och nackdelar mellan de olika alternativen. Beslut tas därmed uppifrån och ner med 

en tydlig hierarkisk ordning där ledningsgruppen bestämmer. SEIAB har två strategimöten 

om året, varav ett är en uppföljning. Det är på dessa strategimöten som investeringsbeslut 

fattas.  
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Finansiering 

För Micropowergruppen som helhet är det viktigt att inte behöva låna pengar till att 

genomföra investeringar. Ägarna för organisationen har gott om ekonomiska resurser och 

agerar som en bank för företaget. Någon anledning till detta fick vi inte, utan hänvisades till 

ägarna om vi ville få mer information kring detta. För att få finansiering till investeringar 

används investeringsäskande, vilka styrelsen beslutar om. 

 

4.2 Abstracta AB 

Lammhult Design Group består av flera olika företag verksamma inom möbelindustrin. Ett av 

de företag som ingår i denna koncern är Abstracta. Företaget tillverkar och säljer inredning till 

företag och privatpersoner. Abstracta har cirka 80 anställda varav ett fåtal är placerade 

utomlands. Företaget är som störst i Sverige, Norge och Danmark med halva omsättningen i 

dessa tre länder. Omsättningen för Abstracta uppgår till cirka 160 miljoner kronor och för 

koncernen som helhet uppgår omsättningen till 600 miljoner kronor. 
4
 

 

Abstractas målsättning styrs av koncernen som helhet och är således inget som bestäms av det 

enskilda företaget. Det finansiella målet är att årligen ha en tioprocentig omsättningstillväxt 

med en rörelsemarginal om åtta procent.
5
 

 

Det finns tre olika typer av investeringar som Abstracta genomför. Den första är investeringar 

i maskiner och verktyg. Syftet med dessa investeringar är att korta ner arbetstid, dra ner på 

kostnader eller om de ska byta material på produkten. De andra typerna av investeringar som 

ekonomi- och personalchefen tog upp var fastighetsinvesteringar och miljöinvesteringar. 
6
 

4.2.1 Intervju med Patrik Levinsson, ekonomi- och personalchef 

Vilken investering? 

Abstracta har investerat i en limtriangel som används i produktionen vid tillverkning av 

företagets största produkt, skärmar. Denna limtringel kostade företaget någonstans mellan 300 

                                                             
4 Patrik Levinsson 2014-04-24 
5 Patrik Levinsson 2014-04-24 
6 Patrik Levinsson 2014-04-24 
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000 - 1 000 000 kronor. Produkten används i öppna kontorslandskap för att avskärma och 

ljuddämpa. Investeringar som görs till nya produkter kommer även att diskuteras. 

 

Varför investerades det? 

Vad gäller limtriangeln producerades dessa skärmar tidigare för hand vilket var tidskrävande 

och fysiskt ansträngande för personalen. Investeringen syftade därmed till att effektivisera 

produktionen samt förbättra den inre arbetsmiljön. Vad gäller nya produkter behöver 

investeringar göras i nya maskiner som kan tillverka just de produkterna. 

 

Initiering 

Vad gäller investeringen av limtriangeln var det arbetarna som signalerade att det fanns ett 

arbetsmiljöproblem vid produktionen av skärmar. Vid investeringar till nya produkter kan 

initiering tas av olika aktörer. 

 

Hur gick ni vidare med limtriangeln? 

Ansvariga för produktionen var överens med arbetarna om att produktionen var omständig 

och tidskrävande. De tittade därefter på lösningar till problemet.  

 

Alternativsökning till limtriangel 

Det var flera personer som var involverade i denna process. Ett externt företag som har hand 

om produktionsplanering/teknik finns på plats några dagar i veckan och har en del i 

effektiviseringsbeslutet. De ger rekommendationer på hur saker kan göras och vad som 

behövs för att processen ska bli så effektiv som möjligt. Kontakt med underleverantörer tas 

där det berättas vilka önskemål företaget har på berörd maskin. Underleverantörerna ger sin 

syn på möjligheterna att göra en sådan maskin samt vad maskinen skulle kosta. De som 

främst är inblandade i att kolla på maskinerna och alternativen är logistik- och 

produktionschefen. 
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Hur går de vidare med nya produkter? 

Utvecklingsavdelningen börjar med att göra en undersökning. Denna behandlar design, 

exempelvis vilket material som ska användas. För att prissätta dessa produkter börjar de med 

att kolla upp priset hos konkurrenter för att sedan avgöra hur mycket produkten får kosta för 

Abstracta att tillverka. Kontakt tas sedan med en underleverantör som tittar på vilken kostnad 

som uppstår för att ta fram en maskin. Utvecklingsavdelningen går då vidare och pratar med 

ekonomi- och personalchefen som kollar upp investeringen. Han får siffror på investeringen 

med bland annat förmodade försäljningssiffror som marknadsavdelningen tagit fram.  

 

Alternativsökning till nya produkter 

När Abstracta fått ett förslag på kostnaden för att ta fram en maskin går de inte vidare med 

offerter till andra leverantörer om det berör specialdesignade maskiner. En 

rimlighetsbedömning görs dock för att försäkra sig om att priset inte är alltför högt. Är det 

däremot standardiserade maskiner så tittar man på flertalet alternativ. 

 

Jämförelse av alternativ 

När produktionen tagit fram alternativ går de till ekonomi- och personalchefen som gör en 

enklare matematisk beräkning på det. Han kontrollerar om man tjänar på att köpa en maskin 

eller om man exempelvis skall ha kvar en person som gör jobbet manuellt. Beräkningen 

kopplas till försäljningsvolymen som marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen tagit 

fram.  

En typisk kalkyl involverar först och främst prisförslaget på maskinen som getts av en 

leverantör inklusive alla omkostnader fram till att man börjar producera. Vidare tittar 

Abstracta på hur många enheter av produkten som förväntas säljas. Kostnader tas fram före 

och efter investeringen, det vill säga vad man tjänar på den och vilken besparing som uppstår 

per enhet. Vid investering i en ny maskin jämförs den med tidigare maskin. Finns det ingen 

tidigare maskin görs en jämförelse mellan alternativen och vad det kostar att tillverka 

produkten för hand.  
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Vi har fått ta del av en kalkyl som använts vid beräkning av en verktygsinvestering (se bilaga 

2). Abstracta önskade att vi inte skulle använda oss av de verkliga siffrorna. I denna kalkyl 

jämförs kostnaden för att tillverka varan utan verktyg jämfört med om de investerar i 

verktyget. Första steget i kalkylen är att prognostisera framtida försäljning. I denna kalkyl har 

försäljningsår prognostiserats för fyra år. Sedan har investeringens totala kostnad tagits fram. 

I den totala kostnaden är alla omkostnader inräknade. Sedan har den totala 

investeringskostnaden dividerats med total försäljningsvolym för de fyra åren för att få fram 

verktygskostnad per styck. För att sedan beräkna besparing per styck har personalkostnad per 

timme tagits fram. Denna kostnad divideras med 60 för att sedan multipliceras med antal 

minuter som det tar att tillverka en enhet för att få fram en styckkostnad. I detta fall, eftersom 

en investering i verktyget skulle innebära att Abstracta kan producera i ett annat material, har 

materialkostnad per produkt tagits med i kalkylen. Med detta underlag har besparing per 

produkt tagits fram. Eftersom det krävs två av materialet per produkt har det multiplicerats 

med två och det krävs en arbetare och därför har arbetskostnaderna multiplicerats med ett. För 

att sedan göra en uppskattning om hur många produkter som behöver säljas för att gå break-

even med investeringen har grundinvesteringen dividerats med besparingen som skulle göras 

om de investerade.  

 

Abstracta använder sig inte av några nuvärdesberäkningar.  Payback är enligt ekonomi- och 

personalchefen den säkraste metoden att använda i detta fall eftersom det finns en stor 

osäkerhetsfaktor när det gäller framtiden för produkter på marknaden. Han menar vidare att 

företaget inte är en stor processindustri och att investeringsbeloppet därför inte får en så stor 

betydelse för företaget. Det är bättre att hålla det enkelt. Eftersom investeringar främst görs 

till nya produkter är marknaden osäker och denna osäkerhet i hur produkten går på marknaden 

är av större effekt än eventuella nuvärdesberäkningar. Likväl utfördes inte 

nuvärdesberäkningar i samband med Payback kalkylen. Då de vanligtvis har en kort 

återbetalningstid påverkar inflationen inte pengarnas värde i någon högre utsträckning. Det 

förelåg likväl svårigheter vid riskbedömning enligt ovan. 

 

Ekonomi- och personalchefen menar att det inte är mycket faktorer vid investeringsbeslut som 

är icke-finansiella. Service tas dock hänsyn till vid val av leverantör. Han berättar att av 

erfarenhet krävs det mer jobb och är en större risk med nya leverantörer. Vidare påtalas att 

Abstracta vill ha en låg risk. Denna riskbedömning görs på erfarenheter och logiskt tänkande. 



 

41 
 

Det är inte något som räknas på. Ekonomi- och personalchefen försöker tänka på helheten vid 

risken. Exempelvis om det är fem nya produkter justeras försäljningsnivån inte ner lika 

mycket på de två produkter som försäljningsavdelningen tror mest på. Annars har nya 

produkter högre säkerhetsmarginaler än redan etablerade produkter vid bedömning. 

 

Hur tas beslut? 

Vad gäller limtriangeln fanns enbart alternativet att köpa den, eller att fortsätta som tidigare. 

Då företaget värderar goda relationer med sina leverantörer gick man till en befintlig sådan. 

Företaget kom fram till att limtriangeln vore en positiv förändring av produktionen. Efter att 

kostnadsförslag på maskinen erhållits från underleverantören gjordes enkla beräkningar. Hur 

lönsam maskinen blir är beroende av försäljningsvolymen. Arbetsmiljörelaterade frågor tas 

inte med som ett ekonomiskt underlag. Ekonomi- och personalchefen poängterar att hänsyn 

måste tas till arbetsmiljö och att en dålig arbetsmiljö blir mer kostsamt för företaget i längden 

än att åtgärda problemet. Det är den ekonomiska delen som driver maskininvesteringar. 

 

Ekonomi- och personalchefen berättade att försäljningsbedömningar uppskattas försiktigt vid 

beslut om maskininvesteringar till nya produkter. Om försäljningsavdelningen uppskattar att 

företaget kommer sälja ett visst antal enheter av en ny produkt skalar han ner denna 

uppskattning då han gör kalkyler på investeringen. Det gäller att värdera sannolikheten och 

göra riskbedömning. Detta görs genom en helhetsbedömning. Vad gäller investeringen i 

limtriangeln var detta ett produktionsredskap till en befintlig produkt varför det var lättare att 

beräkna framtida försäljningsvolym. 

 

Vid lansering av en ny produkt börjar företaget gärna med en mindre investering och ser om 

de får något sålt. De kan då ta en större kostnad innan de går in med en stor investering som 

kommer dra ned kostnaderna avsevärt. 

 

Abstracta har inga manualer över hur investeringar ska gå till eller vilka krav som måste 

uppnås. Företaget har en önskad Paybacktid på tre år på de investeringar som görs, detta är 

dock endast ett önskemål och är inte avgörande för huruvida en investering realiseras eller ej. 

Anledningen till att de satt Paybacktiden till tre år är att det är den tid de med relativt stor 
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säkerhet kan anta att produkten kommer vara attraktiv på marknaden. Osäkerhetsfaktorn är för 

stor kommande år. Ekonomi- och personalchefen påpekade också vid ett flertal tillfällen 

hävstångseffekten som kan uppstå. Om en maskin har en Paybacktid på tre år så får man en 

mycket högre avkastning på produkten efter denna tid då maskinen är avbetald. Detta är 

ytterligare en anledning till att man vill ha en kort Paybacktid. 

 

Vem tar beslut? 

Vid större investeringar involveras mer folk, man måste gå längre upp i hierarkin och 

ekonomen får en större roll. Enligt ekonomi- och personalchefen är dessa investeringar de 

som kostar över cirka 50 000 kronor. Då måste detta tas upp i ledningsgruppen som VD, 

ekonomichef, IT-chef, marknadschef, logistikchef och försäljningschef sitter med i. Beslutet 

är demokratiskt med undantag för att VD har vetorätt. Vid effektivitetsbeslut har 

produktionschefen mycket att säga till om.  

 

Vad gäller godkännande om investeringar görs dessa innan året börjar. Företaget ger då 

styrelsen sina önskemål kring budget för investeringar. Styrelsen tittar igenom dessa och ger 

sedan ett godkännande att göra vissa specifika investeringar. De får alltså en 

investeringsbudget. 

 

Finansiering 

Det som Abstracta kan investera bestäms i budgeten som sätts upp av koncernen. Budgeten 

sätts under september och november månad. I Abstractas budget ingår en övrig post vilken 

kan användas om de vill investera mer än budgetutrymmet. När det kommer till vilka pengar 

som faktiskt används vid en investering består det av eget kapital i första hand. Maskiner ägs 

av företaget och det har inte gjorts en beräkning på om det skulle vara billigare att leasa när 

investeringar gjorts. För investeringar som rör IT och bilar väljer Abstracta dock att leasa 

dessa. 

 

Budgetförslaget som lämnas innehåller vilket eller vilka kvartal som investeringar är 

planerade att genomföras under, vad kostnaden för investeringarna planeras vara och de antal 

år som de skrivs av på i årsredovisningen. 
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4.3 IV Produkt Holding AB 

IV Produkt är ett familjeföretag vilka erbjuder ett brett sortiment av luftbehandlingsaggregat. 

Företaget startade 1969 av några entreprenörer som gick ihop efter att de identifierat en 

avsaknad på marknaden. IV Produkt ägdes tidigare av Skanska. År 2013 omsatte företaget 

506 miljoner kronor och uppnådde därmed sitt omsättningsmål för perioden. Kommande 

omsättningsmål ligger på 1000 miljoner kronor år 2020. Målet är baserat på EU:s prognos om 

att ventilationsindustrin kommer att växa med 100 procent till 2025. Omsättningsmålet är i 

enlighet med företagets tillväxtstrategi. Företaget har sedan 2011 investerat mycket i 

utbyggnad samt ombyggnad av anläggningar. Detta för att kunna öka produktionen. All 

produktion är belägen i Växjö.  Företaget har utöver en tillväxtstrategi ett strategiskt mål att 

öka exporten. Företaget exporterar idag 25 % av dess omsättning. Företaget initierade nyligen 

ett dotterbolag i Norge. 
7
 

 

Det finns 204 anställda på företaget. Utöver dessa finns det fyrtio arbetare från ett externt 

bemanningsföretag i produktionen. Företagets affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja 

miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat (IVprodukt.se). 

4.3.1 Intervju med Leif Svensson, produktion- och personalchef samt kvalitet- 

och miljöansvarig 

Vilken investering? 

En efterbearbetningsmaskin som sågar isolering till aggregat. Den kostade cirka två miljoner 

och är ett komplement till en huvudinvestering i en produktionsanordning för 19 miljoner 

vilken konstruerar aggregat. 

 

Varför investerades det? 

IV Produkt har fram till nu nyttjat en maskin som köptes för cirka 30 år sedan för att 

konstruera ihop dess aggregat. Efter kommande kvalitets- och teknikkrav från kunder och EU 

var denna maskin i behov av att ersättas. Maskinen gör luckor och paneler till aggregaten. 

Som ett komplement till huvudmaskinen investerade företaget i en sågmaskin för isolering, 

detta för att automatisera processen och skapa rena flöden. De varianter som eftersträvas på 

isolering är inte alltid möjligt att såga manuellt. Det tar likväl längre tid i anspråk. 

                                                             
7 Leif Svensson 2014-05-05 
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Initiering 

VD initierade investeringen  

 

Hur gick ni vidare? 

VD, produktion-och personalchefen, produktionstekniker, verkstadschefen samt operatörerna 

började kolla på hur produktionen behövde se ut. Därefter frågade de sig hur de skulle 

uppfylla de kommande kraven. Ett tredje steg var att testa olika varianter på hur aggregaten 

skulle se ut och det fjärde och sista steget handlade om hur maskinen skulle se ut för att klara 

av att producera önskade aggregat och isolering på bästa sätt.   

 

Alternativsökning 

Om det berör en standardprodukt skickas offereter ut till fem- sex leverantörer. Detta är dock 

inte fallet vid en specialmaskin såsom isoleringssågen. Istället skickades kravspecifikationer 

på vad maskinen behövde uppfylla skickades ut till tre leverantörer. Både leverantörer som 

företaget samarbetat med tidigare och företag som de inte tidigare samarbetat med var 

aktuella. Efter att kravspecifikationen skickats ut kom leverantörerna med maskinförslag. För 

att externt titta på lösningar till isoleringssågen studerade IV Produkt lösningar som tagits vid 

husbyggen. 

 

Jämförelse av alternativ 

Det var endast ett företag som kunde uppfylla de krav IV Produkt hade på isoleringssågen, 

Finnveden styrkonsult. IV Produkt har tidigare använt Finnveden som leverantör. Företaget 

har likväl ansvaret för informationssystemet hos den överliggande huvudmaskinen. 

Produktion- och personalchefen trycker på att en tidigare relation med leverantör av en 

specialmaskin är eftersträvansvärt. Utöver relationen är tillgänglighet och service viktiga 

faktorer att beakta vid jämförelse av alternativ. Vid beaktandet av service menar produktions-

och personalchefen att det är bra att använda sig av etablerade och kända märken. IV Produkt 

har även ringt andra företag för att få en referens till berörd leverantör om de inte haft en 

tidigare relation till leverantören. 
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För att se till investeringens lönsamhet beräknas Paybacktiden. Tumregeln är att 

återbetalningstiden bör ligga på två år. Denna tumregel lever kvar sedan tiden då företaget 

ägdes av Skanska. Deras önskemål var då en Paybacktid om två år och någon justering av 

detta har inte gjorts. Vid större investeringar som hela huvudmaskinen, är fem år acceptabelt. 

Det är viktigt att vara realistisk vid bedömningen. Vidare beräknas vad investeringen besparar 

i bland annat maskin- och arbetstimmar och spill samt vad den kostar företaget. 

Avskrivningstiden används som investeringens kostnad. Isoleringssågen sparar in 3-4 

anställda och möjliggör för en produktion som är 30-40 % större än innan investeringen 

genomförts.  

 

Företaget har tittat på olika varianter av nuvärdesberäkningar, men detta är inget de använder 

sig av idag. Det var styrelseledamoten och ordföranden Bo Dankis som kom med förslaget. 

Bo Dankis har ett förflutet som VD på Assa Abloy. Orsaken till varför inte 

nuvärdesberäkningar används är att företaget inte genomför större maskininvesteringar 

regelbundet. Produktions- och personalchefen menar att Payback känns mer naturligt och ger 

ett enkelt och konkret svar. Vidare är det lättare att se räntevinster och avkastning. Det är 

svårt att hänga med om man lägger ner för mycket tid på kalkyler. Produktion-och 

personalchefen betonar dock att alla produktionschefer kan räkna hem en maskin som de vill 

ha. Logistiken är viktigare än kalkylerna. 

 

Hur tas beslut? 

Det finns inga färdigställda manualer i företaget på hur ett investeringsbeslut ska tas. Det 

förespråkas en öppen dialog i processen vilken möjliggörs då ägandet finns i huset. Orsaker 

för varför investeringen är nödvändig kommuniceras med VD. Ett visst resonemang med 

styrelseordföranden äger rum vid större investeringar.  

Vem tar beslut? 

Det är huvudsakligen VD och inköpschefen som tar beslutet, men de ser det som viktigt att 

involvera alla investeringen berör. Produktion- och personalchefen, produktionstekniker, 

verkstadschefen samt operatörerna får komma med synpunkter. Produktions- och 

personalchefen poängterar att det är viktigt att operatörerna involveras så tidigt som möjligt i 

processen. Detta av erfarenheten att de tar bättre hand om maskinerna sedan. Om man är 

oense kring en investering vet inte produktion- och personalchefen hur det går till då detta inte 
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är något som inträffat. Troligtvis resonerar man sig fram till en lösning som alla är bekväma 

med.  

 

Finansiering 

Företaget sätter i förväg upp en rambudget för hur mycket investeringsmedel det finns och 

vad det ska gå till. IV Produkt har som filosofi att endast finansiera investeringar med eget 

kapital. God lönsamhet har skapat möjlighet till bra investeringar. Filosofin har sin grund i att 

de inte vill påverkas av att bankerna kan dra åt tumskruvarna om dålig likviditet uppvisas en 

period. 
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5. Analys 

 

Detta kapitel knyter samman teori med empiri. Vi presenterar respektive företag var för sig 

och gör en likhetsgranskning med tre existerande teorier kring investeringsprocessen. 

Avslutningsvis sker en jämförelse mellan företagens olika processer. Likväl betonas de 

faktorer som ligger till grund för beslutstagande.  

 

5.1 Investeringsprocessen  

5.1.1 Investeringsprocessen på SEIAB 

Bower 
Bower’s modell (1986) inbegriper tre underprocesser till investeringsprocessen som helhet. 

Den första underprocessen är definiering vilket är processen där grundläggande tekniska och 

ekonomiska särdrag hos en föreslagen investering identifieras. Denna process initierades i 

SEIAB av ledningsgruppen. Detta är i god överensstämmelse med initieringsfasen i Bowers 

(1986) initieringsprocess som menar att initieringen sker uppifrån. I fallet med SEIAB syftade 

investeringen till att effektivisera flödet och förkorta tider i produktionen samt förbättra 

kvalitéten på produkterna. Detta var i samstämmighet med de strategiska målen för företaget, 

varför investeringen kan sägas ha gjorts för att målen ska nås, vilket också överensstämmer 

med Bowers (1986) resonemang gällande definieringen. SEIAB kom tidigt fram till att de inte 

ville flytta den befintliga lödningsmaskinen vid implementering av den nya 

produktionslayouten utan de bestämde sig för att köpa en ny. Detta klassas enligt Alpenberg 

och Karlsson (2005) som en ersättningsinvestering. Kvalitetschefen sökte efter alternativ och 

fann två intressanta. För jämförelse mellan alternativ använde sig SEIAB av Payback-

metoden. 

 

Den andra underprocessen som Bower (1986) diskuterar är framdrivning. På SEIAB tittar 

man även på ytterligare aspekter än ekonomiska innan förslagen presenteras för styrelsen. 

Aspekter som service, inställningstid samt tillgänglighet benämns som viktiga. Denna 

information presenteras för styrelsen som beslutar vilket alternativ de uppfattar som bäst och 
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därmed vilket de ska investera i. Godkännandet ligger i fasen corporate i 

framdrivningsprocessen. 

Yard 
Yard (2001) börjar sin investeringsprocess med ett initieringssteg. Initieringen i denna 

processmodell involverar hur en investeringsidé uppkommer samt anledningen till 

uppkomsten. Hos SEIAB var det ledningen som initierade en förändring i layouten av 

produktionslokalen. Förändringen hade som syfte att effektivisera deras produktionsflöden. 

 

Nästa steg vilket Yard (2001) behandlar är utveckling. Det utvecklas en idé kring hur 

förändringen kan ske i praktiken. I fallet med SEIAB behövde man titta på vilka investeringar 

som krävdes för att implementera den nya layouten. Då de skapat en layout som de ville 

utforma lokalen efter insåg de att den nuvarande lödningsmaskinen behövde flyttas. Ett 

intresse hos kvalitetschefen och VD uppkom att köpa en ny lödningsmaskin istället för att 

förflytta den befintliga. 

 

Det tredje steget som diskuteras av Yard (2001) är förankring. Vid detta investeringsbeslut 

var det VD och kvalitetschefen som intresserade sig för att göra en ersättningsinvestering och 

någon förankring krävdes inte för att ta fram alternativ.  

 

Steg nummer fyra är framdrivning vilket inbegriper allt fram till det att investeringsbeslutet 

tas. På SEIAB sökte kvalitetschefen alternativ för lödningsmaskinen. Alternativen som erhölls 

lades därefter fram till styrelsen. Styrelsen efterfrågade en beräkning av Paybacktid, vilken 

därför beräknades för framlagda alternativ. I samband med att alternativen lades fram till 

styrelsen skedde likväl ett investeringsäskande. 

 

Beslutssteget hos SEIAB fungerar så att styrelsen väljer det alternativ de uppfattar som bäst.  

 

Bhimani 
Det första steget som Bhimani (2008) diskuterar i sin investeringsprocess är identifikation. 

Det handlar om att besluta vilka investeringar som är av vikt för att företaget ska uppnå sina 

mål. SEIABs strategiska mål är att ha en kostnadseffektiv och flödesorienterad produktion. 
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SEIAB ville uppnå en sådan produktion genom att förändra layouten för produktionen, varför 

investeringen står i direkt relation till deras strategiska mål. Bhimanis (2008) modell menar att 

initiering av en investering kommer från produktionen. I SEIABs fall var det ledningsgruppen 

som initierade investeringen.  

 

Steg två innebär ett sökande efter möjliga alternativa investeringar som uppnår företagets 

strategier och mål. I enighet med att förändra layouten fanns det i produktionen en 

lödningsmaskin som behövde flyttas. Kvalitetschefen sökte efter alternativ till att flytta 

maskinen. Begagnade samt nya maskiner som erbjöds av svenska företag var aktuella. 

 

Det tredje steget som Bhimani (2008) tar upp är informationsanskaffning, vilket är steget där 

förväntade kostnader och intäkter samt icke-finansiella faktorer för alternativen kontrolleras. 

Alternativet att flytta den befintliga maskinen valdes bort redan i detta skede då de ansåg att 

maskinen var så pass gammal att det inte var lönt att lägga ner energi på att flytta den. 

Alternativet med en begagnad maskin övergavs likväl det redan i detta stadie på grundval av 

att investeringen inte var så stor i omfattning och de kunde därför lika bra köpa en ny. Det 

alternativ som fanns kvar var att köpa en ny maskin. Det fanns här två intressanta aktörer på 

marknaden. Payback- metoden användes för att jämföra alternativen. Även service, 

inställningstid samt tillgänglighet användes som jämförelsefaktorer. 

 

Det sista av Yards (2001) steget vi behandlar är urval. Innan urvalet sker talar Bhimani (2008) 

om att finansieringen måste säkras. SEIAB behövde inte gå externt för att söka pengar, då 

investeringar sker med eget kapital. Däremot genomförde VD och kvalitetschefen ett 

investeringsäskande från styrelsen, vilket godkändes. Valet föll på att investera i en maskin av 

samma modell och märke som den företaget hade tidigare, detta då de varit nöjda med denna.  

 

5.1.2 Investeringsprocessen på Abstracta 

Bower 
Definieringsprocessen i Bowers (1986) modell inleds med initiering. Hos Abstracta var det 

personalen som initierade denna process då de uttryckte sitt missnöje med det tidskrävande 

och fysiskt ansträngande arbetet vid produktion av skärmar. Enligt Bower (1986) sker 
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initieringen uppifrån vilket inte var fallet här. Ansvariga för produktionen var överens med 

arbetarna om problemet och tittade därför på lösningar. Företagets mål är att ha en årlig 

omsättningstillväxt om tio procent och en rörelsemarginal om åtta procent, därmed var en 

investering för att öka produktiviteten i enighet med företagets mål, vilket Bower (1986) 

diskuterar som en anledning till att investeringar görs. Då produktionen ökade klassas 

investeringen enligt Alpenberg och Karlsson (2005) som en expansionsinvestering. Efter att 

investeringsbehovet identifierats skedde en alternativsökning där kontakt togs med 

underleverantörer med önskemål om maskinens attribut. Abstracta erhöll därefter en offert på 

maskinen. Produkt-samt Payback kalkyler upprättades. 

 

Bowers (1986) andra steg är framdrivning. När ekonomiska beslutsunderlag tagits fram 

undersöktes icke-finansiella aspekter, så som service och huruvida det är en befintlig 

leverantör eller ej. Hos Abstracta måste investeringar som kostar över cirka 50 000 kronor tas 

upp i ledningsgruppen, vilket gjordes i detta fall. På Abstracta diskuteras investeringen i 

ledningsgruppen men slutligen är det VD som tar beslutet. Övriga får försöka övertyga honom 

om att de alternativ de anser bäst bör implementeras. Godkännandet ligger i fasen corporate i 

framdrivningsprocessen. 

 

Yard 
I enlighet med Yards (2001) initiering identifierades ett arbetsmiljö- och produktionsproblem 

hos Abtractra vid produktionen av skärmar. Investeringen hade till syfte att effektivisera 

produktionen samtidigt som den ämnade förbättra den inre 

arbetsmiljön.  Problemidentifikationen kom från arbetarna vilka kommunicerade detta till sina 

chefer som är de produktionsansvariga.  

 

Vid beaktandet av Yards (2001) utveckling gick de ansvariga för produktionen vidare med 

problemet och började söka efter alternativ för att avhjälpa detta. Kontakt med 

underleverantörer ledde till ett investeringsförslag i en specifik limtriangel. De som främst var 

inblandade i att kolla på alternativ var logistik-samt produktionschefen.  
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När limtriangelalternativet var fastställt förankrades förslaget hos ekonomi- och 

personalchefen som i sin tur kontaktade företagets VD. Detta är i enlighet med Yards (2001) 

tredje steg förankring vilket behandlar intern marknadsföring. 

 

Efter att förslaget förankrats tog ekonomi-och personalchefen fram produkt- och Payback 

kalkyler på limtriangeln för att avgöra om de skulle gå vidare med investeringen eller ej. Vad 

gäller limtriangeln fanns enbart alternativet att köpa den, eller fortsätta som tidigare. Att ta 

fram underlag inför beslut definierar Yard (2001) som framdrivning. 

 

Det sista steget från Yard (2001) som här behandlas är beslut. När underliggande kalkyler hos 

Abstracta var framställda presenterades förslaget för ledningsgruppen vilka tog beslutet att 

investera i limtriangeln. 

 

Bhimani 
Abstracta har som mål att ha en årlig omsättningstillväxt på tio procent respektive en ökad 

rörelsemarginal om åtta procent. Maskininvesteringar hos Abstracta har som syfte att korta 

ned arbetstid och reducera kostnader. Då den tidigare produktionen av skärmar var 

tidskrävande och därmed kostsam för företaget låg investeringen i limtriangeln inom dessa 

ramar. Investeringen hade likväl till syfte att effektivisera produktionen vilket är nödvändigt 

för att erhålla tillväxt. Att definiera mål för företaget och därmed identifiera vilka 

investeringar som ligger till grund för att uppfylla dessa definierar Bhimani (2008) som 

identifikation. Hos Abstracta initierades inte investeringen i limtriangeln med syfte att uppnå 

företagets mål. Det var däremot en bidragande faktor vid beslutstagandet. I enlighet med 

Bhimani (2008) var det produktionschefen som identifierade ett investeringsbehov efter att 

denne erhållit synpunkter kring den inre arbetsmiljön vid produktion av skärmar. 

 

Efter identifikationen är avklarad påbörjas enligt Bhimani (2008) sökandet för att utvärdera 

flertalet investeringsalternativ. Abstracta följde Bhimanis (2008) steg och började söka efter 

investeringsalternativ. Då limtriangeln är en specialmaskin togs kontakt med 

underleverantörer vilka gav förslag på hur maskinen kunde utformas. De var främst logistik- 

och produktionschefen som var involverade i alternativsökningen. 
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Bhimanis (2008) tredje steg är informationsanskaffningsstadiet. Abstracta erhöll 

kostnadsförslag från de kontaktade leverantörerna. Det gjordes därefter en 

rimlighetsbedömning över de angivna kostnaderna. För att få en uppfattning om 

investeringens konsekvenser tog ekonomi- och personalchefen fram produktionskalkyler. För 

att se till de förväntade kostnaderna och besparingar investeringen skulle medföra togs likväl 

Payback kalkyler fram. De beslutsunderlag som framställdes är i enlighet med Bhimani 

(2008).  

 

I det fjärde steget i Bhimanis (2008) investeringsprocessmodell väljs projekt ut för 

implementering. När ekonomi- och personalchefen tagit fram allt beslutsunderlag beslutade 

ledningsgruppen om huruvida en investering skulle ske eller ej. Abstracta konstruerar en 

investeringsbudget för respektive år tillsammans med koncernen. Utrymme för att investera i 

limtriangeln fanns. 

 

5.1.3 Investeringsprocessen på IV Produkt Holding AB 

Bower 
Definieringsprocessen initierades av IV Produkts VD. Tidigare hade företaget nyttjat en 

maskin som köptes för 30 år sedan. Efter nya krav på teknik och kvalité från kunder samt EU 

insåg VD att det behövdes en ny maskin som kan producera efter dessa krav. Detta kan 

kopplas till fasen corporate där Bower (1986) tar upp att ett investeringsbehov kan uppstå när 

det finns en diskrepans mellan företaget och dess omgivning. Att initieringen kommer från 

VD är i enlighet med Bower (1986). Företagets mål är att dubbla den nuvarande omsättningen 

på 500 miljoner kronor till år 2020. Företaget har därav en tillväxtstrategi. Investeringen 

möjliggjorde en ökad och effektivare produktion vilket överensstämmer med denna strategi. 

Investeringen kan i enighet med Alpenberg och Karlsson (2005) klassificeras som en 

expansions-, rationalisering-, samt kvalitetsförbättrande investering. I fallet med specialsågen 

skickades en kravspecifikation ut till tre leverantörer. Den finansiella aspekt som togs hänsyn 

till var en Payback kalkyl. I denna kalkyl tas besparingarna fram som maskinen ger upphov 

till samt den ökade produktionen som maskinen möjliggör.  

 

I Bowers (1986) framdrivningsprocess menar IV Produkt att det är viktigt att så snabbt som 

möjligt få med operatörerna i processen. Det var hela tiden en öppen dialog mellan inblandade 
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parter där alla kunde komma med synpunkter. Andra aspekter som tas hänsyn till är service 

och om det finns en tidigare relation med leverantören. Om det inte finns en tidigare relation 

med leverantör är deras rykte och finansiella status viktigt. Beslutet sker enhälligt där det 

resoneras fram till en lösning om inte alla är överens. Det är dock huvudsakligen VD och 

inköpschefen som tar beslut. Godkännandet av investeringen ligger i fasen corporate i 

framdrivningsprocessen. 

Yard 
Det första steget Yard (2001) diskuterar i sin process är initiering. På IV Produkt initierade 

ledningen investeringen i en sågmaskin för isolering som ett komplement till en huvudmaskin 

för tillverkning av aggregat. Företaget var i behov av en ny maskin på grund av kommande 

kvalitets-och teknikkrav. 

 

Det andra steget är utveckling vilket innebär att en en grov skiss över den tänkta investeringen 

tas fram. På IV Produkt började VD, produktions-och personalchef, verkstadschefen samt 

operatörerna kolla på hur produktionen behövde se ut för att kraven skulle uppfyllas.  

 

Investeringen initierades som sagt av ledningen, men produktions-och personalchefen på IV 

Produkt påtalar vikten av att förankra investeringen hos operatörerna. Detta då erfarenheten 

säger att operatörerna tar bättre hand om maskinen ifall de får vara med vid beslutet. 

 

Framdrivningen handlar om allt fram tills dess att beslut tas. På IV Produkt skickades 

kravspecifikationer ut till tre leverantörer. Detta då investeringen klassades som en 

specialmaskin, i de fall det rör sig om standardmaskiner skickas offerter ut till fler 

leverantörer. Enbart en av leverantörerna som kontaktades kunde uppfylla de krav IV Produkt 

ställde på isoleringssågen. För att beräkna lönsamhet på investeringar använder sig företaget 

av Payback- metoden. Beräkning av vad investeringen besparar i maskintimmar och 

arbetstimmar samt spill beräknas också.  

 

Beslut tas genom en öppen dialog. Investeringens nödvändighet kommuniceras med VD och 

även med styrelseordförande vid större investeringar. Huvudsakligen är det VD och 
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inköpschefen som fattar beslutet. Företaget är dock noga med att involvera alla som 

investeringen berör.  

 

Bhimani 
IV Produkt arbetar med en tillväxtsstrategi. Trots att behandlad investering ger utrymme för 

ökad produktion var det kommande kvalitets- och teknikkrav som initierade investeringen. 

Baserat på detta kan man säga att IV Produkt var medvetna om sina mål vid identifieringen av 

investeringsbehovet vilket är i enlighet med Bhimanis (2008) identifikation men det var inte 

den underliggande orsaken. Behovet att investera bestämdes av företagets VD. Att behovet 

identifierades av en högre befattningshavare är inte förenligt med Bhimanis (2008) teori om 

att identifikation bör komma ifrån produktionen.  

 

Bhimanis (2008) andra steg är sökande. Efter att investeringbehovet identifierats hos IV 

Produkt gick VD, produktion- och personalchef, produktionstekniker, verkstadschef samt 

operatörer vidare med att undersöka hur produktionen behövde vara för att uppfylla de 

kommande kraven. När detta var identifierat tog de fram hur maskinen skulle behöva se ut. 

Förfrågningar skickades ut till tre leverantörer rörande isoleringssågen. Endast en av dessa 

kunde uppfylla samtliga krav som IV Produkt ställde. 

 

När kontakt med en leverantör tagits började IV Produkt sammanställa information om 

investeringen. Detta är i enlighet med Bhimanis (2008) tredje steg, 

informationsanskaffningsstadiet. Dock fastställdes konsekvenserna av investeringen redan i 

identifikationsstadiet. IV Produkt erhöll en offert med kostnadsförslag från leverantören. För 

att ta fram ekonomiskt beslutsunderlag beräknades Paybacktiden. 

 

Efter informationsanskaffningen togs beslutet. Detta är förenligt med Bhimanis (2008) fjärde 

steg urvalet. Det var i huvudsak VD och inköpchef som tog investeringsbeslutet, men 

företaget anser att det är viktigt att involvera alla vilka investeringen berör i beslutsprocessen. 

Bhimani (2008) poängterar att finansieringen för investeringen måste identifieras i 

urvalssteget. IV Produkt hade i förväg satt upp en rambudget för hur mycket 

investeringsmedel det fanns och vad det skulle gå till. God lönsamhet har givit utrymme för 

flertalet investeringar. 
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5.2 Jämförelse av företagen 

Det första steget i SEIABs investeringsprocess stämmer väl överens med Bowers (1986) 

initieringsfas i definieringsprocessen. Att förändra layouten, vilket innebar flertalet 

investeringar, initierades av ledningen för att företaget ska nå sina mål, vilket Bower (1986) 

beskriver. På Abstracta identifierade produktionschefen ett investeringsbehov vilket är i 

enighet med identifikationsfasen i Bhimanis (2008) modell. Att ett av syftena med 

investeringen var att förbättra produktiviteten är likväl i enighet med denna fas, då företaget 

tillämpar tillväxtstrategi. Det fanns därmed en målkongruens, vilket Bhimani (2008) 

diskuterar i detta första steg. På IV Produkt initierades investeringen av företagets VD vilket 

är i linje med Bowers (1986) initieringsfas i definieringsprocessen. I fasen corporate inom 

samma process menar Bower (1986) att denna startas på grund av oro kring diskrepans mellan 

företaget och dess omgivning. IV Produkt ville investera för att uppnå de krav som skulle 

komma att ställas på företaget framöver. Relationer med omgivningen är det enbart Bower 

(1986) som diskuterar, varför inledningen i investeringsprocessen hos IV Produkt kan kopplas 

till hans modell. Initieringsfasen i Yards (2001) investeringsprocess är inte specificerad. 

Samtliga investeringar som diskuterats kan därmed kopplas till denna process. 

 

Nästa steg för SEIAB var att bestämma sig för en layout i produktionen. Detta är i enighet 

med Yards (2001) andra steg, utveckling då en grov skiss gjordes över investeringen. IV 

Produkt hade ett liknande steg. Berörda parter på företaget kollade på hur produktionen 

behövde se ut och hur de skulle kunna uppfylla kraven. Företaget tog därmed likt SEIAB fram 

en grov skiss över investeringen.  

 

IV Produkt och Abstracta poängterade förankringen, vilket är det tredje steget i Yards 

processmodell. Produktions-och personalchefen på IV Produkt var tydlig med att beskriva 

vikten av att investeringar förankras hos operatörer. Vad gäller Abstracta skedde förankringen 

på motsatt håll. Då det var personalen som initierade investeringsprocessen på grund av 

missnöje krävdes förankring hos chefer för att förslaget skulle gå igenom. 
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Följande steg i investeringsprocessen var likartad i samtliga företag. Företagen tog fram 

alternativ. Detta är närmst besläktat med Bhimanis (2008) andra steg, sökande efter alternativ. 

SEIAB sökte efter svenska företag vilka erbjöd nya lödningsmaskiner. Abstracta var i kontakt 

med underleverantörer för att tala om vilka önskemål de hade. IV Produkt skickade ut 

kravspecifikationer till tre leverantörer.  

 

I samtliga processmodeller föreligger därefter ett steg där jämförelse av alternativ ska göras. 

Yard (2001) har sin framdrivningsfas där underlag till beslut tas fram. Han lägger vikt vid 

finansiella kalkylmetoder vilket används av samtliga fallföretag. Bhimani (2008) har 

informationsanskaffningsstadiet vilket är likt Yards (2001) steg. Förväntade kostnader och 

konsekvenser av alternativa investeringar beräknas. Bower (1986) har sin 

framdrivningsprocess vilken involverar allt från introduktion av en investering till beslut. Vi 

kan därmed konstatera att samtliga processer involverar någon form av jämförelse mellan 

alternativ vilket överensstämmer med fallföretagens processer.  

 

Nästa steg behandlar i samtliga processmodeller beslutet. Yard kallar detta steget för beslut, 

Bhimani (2008) benämner det för urval medan detta steg ligger i corporatefasen hos 

framdrivningensprocessen i Bowers (1986) modell.  Detta är i enighet med våra fallföretag 

som med hjälp av olika mått beslutar sig för en investering. 

5.3 Beslutsfaktorer 

5.3.1 Finansiella faktorer 

Enligt Yard (2001) får ekonomiska kalkyler störst roll då det gäller medelstora investeringar. 

Genom våra intervjuer med fallföretagen kunde vi utläsa att kalkyler inte var av avgörande 

betydelse, trots att berörda investeringar klassificerats som medelstora av fallföretagen. Enligt 

kvalitetschefen på SEIAB kunde vi utläsa att detta berodde på investeringens storlek. Detta då 

de inte lade ner någon större energi på att finna en billigare begagnad maskin eller flytta den 

befintliga vilket var fullt möjligt. Ekonomi-och personalchefen på Abstracta resonerar på ett 

likartat sätt då han påtalade att investeringsbeloppet inte hade så stor betydelse för företaget. 

Produktions-och personalchefen på IV Produkt menar att orsaken till att de inte genomför mer 

omfattande beräkningar eller lägger mer vikt vid framtagna kalkyler är att företaget inte 
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genomför maskininvesteringar regelbundet. Han påtalar också att logistiken är viktigare än 

kalkyler. 

 

Kalkylmetoder 
Alla de studerade företagen använde sig av någon form av Payback kalkyl. De hade även 

gemensamt att det var den enda investeringskalkyl som togs fram. Olve och Samuelson 

(2008) har kommit fram till att Payback kalkyler används eftersom den är enkel att förstå och 

kommunicera. SEIAB och IV Produkt tar upp just de anledningarna till varför de använder 

Payback. Hos Abstracta menar ekonomi- och personalchefen att det är den säkraste metoden 

att använda eftersom det föreligger stor osäkerhetsfaktor när det gäller framtiden för 

produkter på marknaden. Han menar därför att det är bättre att hålla det enkelt.  

 

Yard (2001) poängterar att företag inte använder Payback på grundval av okunnighet. IV 

Produkt hade undersökt att nyttja nuvärdesberäkningar men avvisat detta. Abstracta hade 

resonerat kring varför Payback användes och kommit fram till att kalkylen uppfyllde 

företagets behov. På SEIAB var det den kalkyl som efterfrågades från ledningsgruppen som 

sedan användes och någon fundering om varför det oftast vad Payback metoden som 

efterfrågades förelåg inte hos kvalitetschefen.  

 

På SEIAB ställs Paybacktiden mot teknisk livslängd. Detta är ur teoretisk synvinkel ett 

felaktigt resonemang och kalkyltiden bör enligt Yard (2001) ställas mot ekonomisk livslängd. 

Hos SEIAB kunde det vara svårt att få igenom en investering om Paybacktiden överskred 8-

10 år. I detta avseende skiljer sig SEIAB som tolererar en längre Paybacktid än vad Bierman 

och Smidt (1966) menar. Hos Abstracta låg Paybacktiden på tre år och hos IV-Produkt var 

kravet mellan två till fem år beroende på storleken. Dessa ligger inom den Paybacktid som 

Bierman och Smidt (1966) tar upp.  

 

Yard (2001) menar att många företag använder sig av en kort Paybacktid med anledningen att 

de inte vill binda upp kapital länge. På Abstracta menar ekonomi-och personalchefen att deras 

Paybacktid är kort, men att detta inte beror på kapitalbindningen. De vill snarare betala av 

investeringarna snabbt då de efter att maskinen är avbetald får en form av hävstångseffekt 

med mycket högre avkastning. Osäkerheten kring hur länge en produkt är attraktiv på 
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marknaden är också en anledning till den korta Paybacktiden. På IV Produkt motiveras den än 

kortare Paybacktiden om två år med att företaget tidigare ägdes av Skanska och att detta är en 

tumregel som lever kvar. Inte heller på IV Produkt motiverades alltså den korta Paybacktiden 

med att företaget önskar ha en låg kapitalbindning.  

 

Payback- metoden kan nuvärdesberäknas och därigenom eliminera ett av problemen med 

metoden. Våra fallföretag använde sig inte av denna typ av Payback- beräkningar. Abstracta 

hade resonerat kring detta och menade att deras Paybacktid var väldigt kort, vilket i 

kombination med en låg ränta gjorde att det inte var av någon större vikt att nuvärdesberäkna.  

 

5.3.2 Icke-finansiella faktorer 

Enligt Yard (2001) samt Alpenberg och Karlsson (2005) är det betydande i ett 

investeringsbeslut att ta hänsyn till icke-finansiella faktorer. Butler et al. rangordnade år 1991 

icke-finansiella faktorer utifrån hur stor hänsyn som tas till dessa vid investeringsbeslut. Hans 

slutsats blev att de tre viktigaste var effekten som investeringen har på produktkvalité, 

huruvida den var i linje med företagets strategi samt effekten den har på produktiviteten. I 

våra fallstudier kan samtliga tre faktorer relateras till studerade investeringar.  

 

Huvudorsaken till att IV Produkt investerade i sin isoleringssåg var att kraven på dess 

produkter ökat varvid de behövde maskiner som kunde tillverka efter dessa nya kvalitetskrav. 

De såg därav produktkvalité som den viktigaste faktorn. SEIAB påpekade att om en 

investering inte låg inom ramen för Paybacktiden kunde den motiveras och därmed 

genomföras ändå på grundval av kvalitetsförbättringar. Investeringarna som studerats har i 

samtliga företag syftat till att öka produktiviteten. På SEIAB förändrades layouten för att 

flödena skulle effektiviseras och produktiviteten öka. På Abstracta initierades investeringen 

av arbetarna som bland annat tyckte att produktionen tog för lång tid. På IV Produkt var inte 

huvudsyftet med investeringen att öka produktiviteten, det var dock en välkommen bieffekt 

som uppkom på grund av ökad automatisering. Vad gäller företagsstrategi och investeringars 

överensstämmande med denna kan vi konstatera att samtliga varit i linje med strategin, det är 

dock inget som direkt påtalats av intervjupersonerna. Våra tre fallföretag hade en 

tillväxtstrategi varför produktivitetsökande investeringar är i linje med strategin. Detta är i 

enlighet med Grubbström och Lundqvist (2005) som påtalar behovet av att företagets 
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strategiska mål och genomförda investeringar bör vara förenliga. Att samtliga företag nyttjar 

tillväxtstrategi berättigar implementering av flertalet investeringar. Statens Industriverk 

(1983) poängterar att efterfrågan och tillväxtmöjligheter bör kunna påvisas innan kapacitet 

skapas genom investeringar. Detta är fallet i samtliga företag då de för nuvarande befinner sig 

i en tillväxtperiod. Chen (2008) anser att framgångsrika företag mer sannolikt använder sig av 

icke-finansiell strategisk information vid investeringsbeslut än vad mindre framgångsrika 

företag gör. 

 

Abstractas investering i limtriangeln löste de överliggande arbetsmiljöproblem som förelåg 

vid produktionen av skärmar. Företaget poängterade att arbetsmiljörelaterade frågor tas utan 

ekonomiskt underlag. Statens industriverk (1983) menar att investeringar vilka förbättrar 

företagets arbetsmiljö är betydande. Ekonomi- och personalchefen på Abstracta menade att 

det kostar företaget mer i längden att ha en lidande arbetsmiljö än att genomföra investering. 

Även SEIAB poängterar att arbetsmiljön är av vikt vid investeringar. För den behandlade 

investeringen var detta dock ingen avgörande faktor. 

 

Både Abstracta och IV Produkts studerade investeringar kan klassificeras som tekniska 

investeringar vilka är förenliga med behovet att rationalisera, vilket Statens industriverk 

(1983) ser som ett överliggande behov hos de flesta företag och underlag för investeringar.  

 

Vi kan i litteraturen inte finna några studier kring vilka mer specifika icke-finansiella faktorer 

som är av betydelse vid investeringsbeslut. Vi har kommit fram till att faktorer som trygghet 

och bra relation till leverantörer varit viktiga vid beslut för våra fallföretag. Abstracta tar upp 

att det utifrån erfarenhet är en större risk med nya leverantörer. SEIAB valde samma 

leverantör som tidigare eftersom de var nöjda med tidigare affärer med denna leverantör. Om 

IV Produkt inte tidigare haft en relation med leverantör var de noga med att gå igenom 

leverantörens finanser och ofta hörde IV Produkt av sig till andra företag som använt sig av 

leverantören för referenser.  

 

En ytterligare viktig aspekt vad gäller val av leverantör som samtliga fallföretag påtalade var 

att leverantörerna kunde erbjuda god service. På SEIAB menade kvalitetschefen att de därför 

främst ville använda sig av svenska leverantörer. Anledningen till detta var den språkliga 
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barriär det kan innebära att använda sig av leverantörer från andra länder, samt att 

inställningstid och tillgänglighet i de flesta fall förbättras då svenska leverantörer nyttjas. Vad 

gäller IV Produkt påtalades att de ur servicehänsyn gärna använder sig av etablerade och 

kända märken. Abstracta påtalade likväl att servicefaktorn var viktig. En sista faktor som vi 

kunde se på Abstracta och IV Produkt hade en påverkan på val av leverantör var huruvida det 

var en standardiserad eller specialdesignad maskin som var föremål för inköp. Båda dessa 

företag tittar på fler alternativ i de fall det är en standardiserad maskin som ska inhandlas. 
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6. Slutsats & Reflektioner 

 

Vår slutsats besvarar vårt syfte med uppsatsen; ”Beskriva och förklara fallföretagens 

investeringsprocess fram till och med investeringsbeslut. Vårt syfte är vidare att beskriva och 

att förklara vilka faktorer som är av betydelse för fallföretagen vid investeringsbeslut. Studien 

behandlar reala investeringar för produktion i industriföretag.”

 

6.1 SEIAB 

6.1.1 Hur ser investeringsprocessen ut från början till och med investeringsbeslutet för de 

studerade investeringarna 

      Bower Definering Definering       

  Initiering Corporate Framdrivning     

            

Yard Initiering Utveckling Förankring Framdrivning Beslut 

            

Bhimani Identifikation Sökande Information Urval   

            

Bildförklaring: Grön= förekommer Gul= förekommer till viss del Röd= förekommer ej 

 

SEIAB passade inte entydligt in på någon specifik investeringsprocessmodell utan en 

kombination gav bäst underlag. SEIABs investering initierades av ledningsgruppen. Detta är i 

enighet med vem Bower (1986) säger att initieringen bör komma från. Yard (2001) definierar 

inte vem initieringen bör härröra från varför den också stämmer in på SEIAB. 

 

I nästa steg började SEIAB utveckla layouten för produktionslokalen för att se vilka 

investeringar som krävdes vid implementering av den nya produktionslayouten, vilket 

stämmer överens med Yards (2001) utveckling. De insåg att en lödningsmaskin behövde 

flyttas vilket de inte ville, varför de i nästa fas sökte efter alternativ till att flytta den befintliga 

lödningsmaskinen, vilket är i enighet med Bhimanis (2008) sökande efter alternativ. I nästa 

steg jämfördes de alternativ som var intressanta, vilket var inköp av en ny maskin från två 

olika leverantörer. Att jämföra alternativ poängteras i samtliga processmodeller, för Bower 

(1986) och Yard (2001) är det i framdrivningsfasen detta behandlas och för Bhimani (2008) 

behandlas det i informationsanskaffningsfasen. Vid jämförelse av alternativ togs 
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beslutsunderlag fram. Slutligen togs ett beslut kring investeringen, vilket också är ett steg som 

behandlas i samtliga processmodeller. I Bowers (1986) modell ligger detta steg inom 

framdrivning, medan Yard (2001) har ett eget steg för beslut, liksom Bhimani (2008) som valt 

att kalla detta steg urval. 

6.1.2 Vilka faktorer de tog upp som viktiga och varför 

SEIAB använde sig av Payback- metoden eftersom den är enkel att förstå och kommunicera. 

Det var SEIABs ledningsgrupp som efterfrågade Payback. Kalkylen ställs mot teknisk 

livslängd. Att kalkylen ställs mot teknisk livslängd är enligt Yard (2001) felaktigt, ekonomisk 

livslängd är att föredra. Om en investering inte låg inom ramen för Paybacktiden var detta inte 

en avgörande faktor utan investeringen kunde göras ändå i syfte att förbättra kvalitén. SEIABs 

investering i en lödningsmaskin är i linje med deras strategi att ha en kostnadseffektiv och 

flödesorienterad produktion. En annan faktor som tas hänsyn till är arbetsmiljön och denna 

kan vara orsak till en investering men var inte en faktor vid denna investering. Vid beslut är 

valet av leverantör av betydelse. SEIAB använder sig helst av svenska leverantörer då det är 

lättare att kommunicera på svenska. Inställningstiden och tillgängligheten är bättre hos de 

svenska leverantörerna och därmed också service som är en viktig faktor för att produktionen 

ska fungera så bra som möjligt. Vid val av lödningsmaskin föll det på samma leverantör som 

tidigare och denna faktor var viktig eftersom SEIAB varit nöjda med tidigare affärer med den 

leverantören. 

 

6.2 Abstracta 

6.2.1 Hur ser investeringsprocessen ut från början till och med investeringsbeslutet för de 

studerade investeringarna 

      Bower Definering Definering       

  Initiering Corporate Framdrivning     

            

Yard Initiering Utveckling Förankring Framdrivning Beslut 

            

Bhimani Identifikation Sökande Information Urval   

            

Bildförklaring: Grön= förekommer Gul= förekommer till viss del Röd= förekommer ej 
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På Abstracta kunde vi konstatera att Bhimanis (2008) modell stämmer överens på alla steg i 

processen. Inledningsvis initierades investeringen från produktionen, vilket överensstämmer 

med Bhimanis (2008) identifikationsfas. Yard (2001) definierar inte vem initieringen bör 

komma från och stämmer därför också in på Abstracta.  

I nästa steg krävs en förankring uppåt om att en investering behöver utföras, vilket är i 

överensstämmelse med Yards (2001) förankringsfas. Efter förankringen tog Abstracta kontakt 

med underleverantörer för att finna möjliga lösningar, vilket stämmer bäst överens med 

Bhimanis (2008) sökande efter alternativ. Sedan gjordes en jämförelse av alternativet 

limtriangel eller att inte göra någon investering alls. En rimlighetsbedömning vad gäller 

kostnaden för limtriangeln gjordes. Att jämföra alternativ poängteras i samtliga 

processmodeller, för Bower (1986) och Yard (2001) är det i framdrivningsfasen detta 

behandlas och för Bhimani (2008) behandlas det i informationsanskaffningsfasen. Vid 

jämförelse av alternativ togs beslutsunderlag fram. Slutligen togs ett beslut kring 

investeringen, vilket också är ett steg som behandlas i samtliga processmodeller. I Bowers 

(1986) modell ligger detta steg inom corporate fasen i framdrivningen, medan Yard (2001) 

har ett eget steg benämnt beslut, liksom Bhimani (2008) som valt att kalla detta steg urval. 

 

6.2.2 Vilka faktorer de tog upp som viktiga och varför 

Kalkyler var inte av avgörande betydelse för om en investering skulle genomföras eller inte. 

Ekonomi-och personalchefen menar att detta beror på att investeringsbeloppet för 

investeringen som behandlats inte hade så stor betydelse för företaget. 

 

Företaget använde sig av Payback- metoden för att bedöma investeringar. Ekonomi-och 

personalchefen påtalade att det är bättre att göra enkla beräkningar då osäkerhetsfaktorn vad 

gäller produkterna är stor och av större betydelse än val av beräkningsmetod. Företaget 

arbetar också med en kort Paybacktid om tre år varför metodens nackdel att pengars värde 

förändras över tid inte blir lika påtaglig. Abstracta vill använda sig av en kort Paybacktid 

eftersom de får en form av hävstångseffekt med mycket högre avkastning då maskinen är 

avbetald. Osäkerheten kring hur länge en produkt är attraktiv på marknaden är också en 

anledning till att Paybacktiden är kort. 

 

Det fanns två huvudsakliga icke-finansiella faktorer vilka var produktiviteten samt 

arbetsmiljön. Arbetsmiljön är viktig att ta hänsyn till då en dålig arbetsmiljö blir mer kostsamt 
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för företaget i längden än att åtgärda problemet. Investeringen i en limtriangel kan 

klassificeras som en teknisk investering vilka görs på grund av behovet att rationalisera 

(Statens industriverk, 1983). Företaget använder gärna befintliga leverantörer då det 

erfarenhetsmässigt är större risk med att använda nya. Trygghet och goda relationer till 

leverantörer är viktigt. Det är också viktigt att leverantörer kan erbjuda en god service. När 

det gäller specialdesignade maskiner, vilket limtriangeln är ett exempel på, är valet av 

leverantör än mer riktat till befintliga leverantörer än då det gäller standardiserade maskiner. 

 

6.3 IV Produkt 

6.3.1 Hur ser investeringsprocessen ut från början till och med investeringsbeslutet för de 

studerade investeringarna 

      Bower Definering Definering       

  Initiering Corporate Framdrivning     

            

Yard Initiering Utveckling Förankring Framdrivning Beslut 

            

Bhimani Identifikation Sökande Information Urval   

            
Bildförklaring: Grön= förekommer Gul= förekommer till viss del Röd= förekommer ej 

 

Investeringen på IV Produkt initierades av VD. Detta överensstämmer med vem Bower 

(1986) anser att initieringen bör komma från. Även fasen corporate inom Bowers (1986) 

definieringsprocess är i linje med IV Produkts investering, då den gjordes just för att det fanns 

en diskrepans mellan företaget och dess omgivning, de produkter kunderna efterfrågade. Yard 

(2001) definierar inte vem initieringen bör komma från. Därmed stämmer likväl Yards (2001) 

steg in på IV Produkt.  

 

En utveckling av hur produktionen behövde se ut skedde sedan, vilket överensstämmer med 

Yards (2001) utvecklingsfas. Produktion- och personalchefen poängterar sedan vikten av att 

förankra investeringen hos personalen så tidigt som möjligt för att de ska känna sig 

involverade i processen vilket är förenligt med Yards (2001) förankring. Därefter skickades 

kravspecifikationer på maskinen ut till tre olika leverantörer, vilket kan kategoriseras som 

Bhimanis (2008) sökande efter alternativ.  Enbart en leverantör kunde leverera en maskin 

som uppfyllde samtliga krav, varför denna investering jämfördes med att genomföra 
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investeringen eller ej. Jämförelse av alternativ poängteras i samtliga processmodeller, för 

Bower (1986) och Yard (2001) är det i framdrivningsfasen detta behandlas och för Bhimani 

(2008) behandlas det i informationsanskaffningsfasen. Vid jämförelse av alternativ togs 

beslutsunderlag fram. Slutligen togs ett beslut om investeringen, vilket också är ett steg som 

behandlas i samtliga processmodeller. I Bowers (1986) modell ligger detta steg inom 

corporate fasen i framdrivningen, medan Yard (2001) har ett eget steg för beslut, liksom 

Bhimani (2008) som valt att kalla detta steg urval. 

 

6.3.2 Vilka faktorer de tog upp som viktiga och varför 

Vid beaktandet av finansiella faktorer och investeringsbeslut ser IV Produkt Paybacktiden 

som viktigast. De vill inte att återbetalningstiden ska överskrida fem år. Vid mindre till 

medelstora investeringar ser de en återbetalningstid på två år som fördelaktigt. Payback- 

metoden används främst på grundval av dess enkelhet samt att den är lätt att kommunicera. 

Produktions- och personalchefen poängterar att logistiken är viktigare än kalkylerna. Att 

automatisera produktionen var en faktor för investeringsbeslut. Detta då det sparar in 

arbetstid och därmed pengar. 

 

Produktkvalité var i det studerade fallet den viktigare faktorn vid investeringsbeslutet. Detta 

då investeringen initierades med bakgrund i höjda kvalitetskrav på aggregat. Ökad 

produktivitet var en välkommen bieffekt vid investeringen. Att öka produktiviteten är i 

enlighet med företagets tillväxtstrategi. Att investera med strategin i åtanke låg som underlag 

vid flera andra investeringar.  

 

Goda relationer med leverantörerna är en viktig faktor. Detta framkommer framförallt vid 

investeringar i specialmaskiner. Att ha en bra relation med leverantören skapar en trygghet 

och minskar risken. Vid beslut låg likväl service som en betydande faktor.  Ur servicehänsyn 

använder sig gärna IV Produkt av etablerade och kända märken. Detta då dålig service kan 

hämma produktionen om något händer med maskinen.  
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6.4 Egna reflektioner 

Vårt syfte kan delas upp i två delar. Vårt första syfte med studien var att beskriva och förklara 

fallföretagens investeringsprocess fram till och med investeringsbeslut. Genom att ställa 

frågor i kronologisk ordning till intervjupersonerna har vi fått en bild av vilka steg som är 

involverade i deras process. Genom utförliga svar har vi lyckats uppfylla syftet att beskriva 

fallföretagens investeringsprocess. Vidare har vi förklarat fallföretagens investeringsprocesser 

genom att koppla de till tre processmodeller som utformats av tidigare forskare.  

 

Den andra delen av vårt syfte var att beskriva och förklara vilka faktorer som är av betydelse 

för fallföretagen vid investeringsbeslut. Genom att fråga intervjupersonerna vilka faktorer 

deras företag tittade på vid investeringsbeslut kunde vi beskriva vilka faktorer som är av 

betydelse. Vidare lyckades vi uppfylla syftet att förklara vilka faktorer som är viktiga genom 

att ställa frågor om varför olika faktorer är av betydelse. Genom att ställa dessa svar mot de 

teorier som finns kunde vi ge en djupare förklaring av vilka faktorer som är viktiga vid 

investeringsbeslut.  

 

För att öka trovärdigheten och grunden till det empiriska underlaget hade vi kunnat intervjua 

mer än en respondent på SEIAB. Detta insåg vi dock för sent samtidigt som vi ansåg att 

underlaget var tillräckligt för att ge svar på våra forskningsfrågor. Personen som vi 

intervjuade hos IV Produkt har jobbat på företaget en lång tid och har varit involverad i 

flertalet investeringar och kunde ge en utförlig beskrivning av processen. Vid fallet Abstracta 

skickades frågorna på förhand ut till ekonomiansvarig som då hade möjlighet att prata med 

andra på företaget om det var steg i processen som han inte hade insyn i. Vi kom under 

studiens gång fram till att våra intervjuer blev bättre med tiden, varför det hade varit bra om vi 

utfört en pilotundersökning.  

 

Vidare har vår studie inte givit något teoretiskt bidrag. Då det är en kvalitativ fallstudie på 

enbart tre företag kan slutsatserna endast tillföras studerade företag. Vi har endast givit 

ytterligare stöd för underliggande teorier. Vi kan konstatera att de modellerna som är 

framtagna från studier av större företag även kan kopplas till dessa tre studerade medelstora 

företag. De olika stegen kunde kopplas till någon av de teorier vi undersökt även om inte en 

enskild modell kunde förklara hela processen fullt ut. 
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6.5 Förslag till vidare forskning  

Genom vår forskning har förslag till vidare forskning framkommit. Vi ser att forskningen kan 

utvecklas och bedrivas med den investeringsprocessmodell som stämmer bäst överens för de 

här tre studerade företgen som utgångpunkt. Med detta som förutsättning hade det empiriska 

materialet kunnat ställas direkt mot teorin och utförts som en kvantitativ studie på fler företag. 

Detta hade varit intressant då forskarna skulle kunna generalisera sina slutsatser om huruvida 

investeringsprocessmodellen går att tillämpa på medelstora företag. Undersökningen hade 

likväl kunnat sträcka sig bortom beslutet och behandlat efterliggande steg. Flera av 

intervjupersonerna till denna studie påpekade svårigheter med att följa upp en investering. 

                                                           

Under studiens gång har vi vidare kunnat urskilja en bristande teoretisk grund för icke-

finansiella faktorer och dess påverkan inför ett investeringsbeslut. Djupare forskning kring 

dessa faktorer kan därmed utföras med avsikt att göra ett teoretiskt bidrag. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Formalia 

 Vill du vara anonym? Vill företaget? 

Företagsfrågor/Strategi 

 Kan du berätta lite kort om företaget? 

 Vilken position har du i företaget? 

 Vilken strategi har ni? (exempel tillväxt, standardprodukter) 

 Vilka finansiella mål har ni? 

 

Investeringsprocessen 

Vilken investering? 

 Kan du beskriva en nyligen gjord investering till produktionen? (medelstor) 

Varför investerades? 

 Varför behövde ni investera? vilka faktorer låg bakom? Vilka faktorer har påverkat de 

gjorda satsningarna? 

Initiering 

 Var kom initiativet ifrån? 

Hur gick ni vidare? 

 När ni insåg detta, hur gick ni vidare?  

Alternativsökning 

 Hur söker ni alternativ? Vem söker alternativ? 

Jämförelse av alternativ 

 Hur jämför ni alternativen? Vilka kriterier tittar ni på? 

 Vilka kalkyler använder ni? 

     - Vilken betydelse hade kalkylen för beslutet? 

     - Varför använde ni just den/de kalkylerna? 

      -Var/är någon kalkyl viktigare än någon annan? 

 Vilka andra faktorer än kalkyler tog ni hänsyn till?  

      - Varför tog ni hänsyn till just dessa faktorer? 
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Hur tas beslut? 

 På vilka grunder skedde valet? 

 Har ni manualer (riktlinjer) på hur ni ska göra? (Finns det formaliteter för hur en 

investering ska gå till?) 

      - Varför har ni dessa formaliteter? 

      - Hur gjorde ni? följde ni manualerna? 

 Har ni krav för att en investering ska genomföras? Vilka? 

-Varför har ni krav? 

Vem tar beslut? 

 Vilka var inblandade? 

 Varför var dessa inblandade? 

 Om ni inte är överens, hur bestämmer ni? 

 Vem fattar investeringsbeslut? 

      - Vilken nivå?  

 Vem godkänner investeringen?  

 

Finansiering 

 Hur finansierade ni investeringen? 

      - Varför? 

Avslutande 

 Vad tycker du om processen? Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Kalkyl på Abstracta  

Observera, kalkylen är uppbyggd på fiktiva siffror. 

Beräkning av verktygskostnad per styck 
    Verktygsinvestering bör tjänas in genom de tre första 

årens försäljning. 
    

     

 
antal st 

   Beräknad fsg år 1 100 
   Beräknad fsg år 2 100 
   Beräknad fsg år 3 100 
   Beräknad fsg år 4 100 
   

 
400 

   

     Verktygsinvestering   100 000 kr  
   

     Verktygskostnad per st          250 kr  
   

  
kr/timma 100 kr 

 
Besparing per st mtr kst tid 

åtgång 
min 

 Kst utan verktyg          200 kr        17 kr  10  
 Kst med verktyg            10 kr        8 kr  5  
 Besparing per st          190 kr        8 kr  5  
 

     Antal per produkt 2 1 
  Besparing per produkt          380 kr        8 kr  
  

     Behövt antal för intjänande av verktygsinvestering 258 
   

      

 

 

 

 

 

 

 


