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Sammanfattning 

 

Ämnesfördjupande arbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuni- 

versitetet, Controllerfördjupningen, 2FE24E, VT-2016  
      

Författare: Elise Pålsson, Martina Hedberg, Ulrika Rehnström 

Handledare: Pia Nylinder 

 

Titel: Investeringsmetoder i svenska skogsföretag 

 

Bakgrund: Den svenska skogsindustrin har stor betydelse för den svenska ekonomin. 

Skogsindustrin är kapitalintensiv och investeringar inom denna industri uppgår till flera 

miljarder kronor varje år, i genomsnitt står skogsindustrin för 15-20 % av de totala 

investeringarna inom industriinvesteringar i Sverige. För att skogsindustrin ska kunna 

fortsätta att växa och utvecklas är det väsentligt att företagen inom denna bransch lägger stor 

vikt på beslutsfattandet vid nya investeringar. Detta då valet av investering är direkt kopplat 

till den avkastning företaget kommer få i framtiden 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att redogöra vilka investeringsmetoder som används i 

svenska skogsföretag samt analysera om det finns några skillnader i val av 

investeringsmetoder mellan stora, medelstora och små skogsföretag. Vi vill även analysera 

om det finns ett samband mellan val av investeringsmetod och utbildningsnivå på ansvarig 

som tar fram innehållet till kalkylen. 
 

Metod: Studien består utav en intervjustudie med 15 svenska skogsföretag. Datainsamlingen 

består av primärdata som samlats in genom semi-strukturerade och strukturerade intervjuer.  
 

Slutsats: I studien har olika faktorer undersökts för att se vad det är som påverkar valet av 

investeringsmetod. Studien fann ett samband mellan utbildningsnivå, storlek på företaget och 

val av investeringsmetod.  
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Abstract 
       

Bachelor Thesis, Program of Master of Science in Business and Economics, School of 

Business and Economics at Linneaus University in Växjö, Course Code: 2FE24E, Spring of 

2016  
      

Authors: Elise Pålsson, Martina Hedberg, Ulrika Rehnström 

Mentor: Pia Nylinder     

 

Title: Capital budgeting methodes in swedish forestry companies  
  

 

Background: The Swedish forest industry is of great significance for the Swedish economy. 

The forest industry is capital intensive and investments in this industry amounts to several 

billion each year. On average the forest industry accounts for 15-20 % of the total investments 

in industrial investments in Sweden. For the forest industry to continue to grow and develop it 

is essential that companies in the industry places great emphasis on decision-making in new 

investments. The choice of capital budgeting method is directly linked to the return the 

company will have in the future. 
 

Purpose: The purpose of this study is to describe the capital budgeting methods used in 

Swedish forestry companies and to analyze whether there are any differences in the choice of 

capital budgeting methods among large, medium and small forest enterprises. We also want to 

analyze if there is a correlation between the choice of capital budgeting method and the level 

of education on the person responsible for the calculations. 
 

Method: The study consists of an interview with 15 Swedish forestry companies. The data 

consists of primary sources collected through semi-structured and structured interviews. 
 

Conclusion: The study has researched different factors to determine what it is that affects the 

choice of capital budgeting method. The study found a correlation between level of education, 

size of the company and the choice of capital budgeting method. 
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1. Inledning 
 

Uppsatsen inleds med en bakgrund där skogsbranschen och investeringar i skogsbranschen 

presenteras för att ge läsaren en djupare inblick i ämnet. Därefter tas tidigare forskning inom 

området upp samt en problematisering kring ämnet. Detta mynnar ut i studiens frågeställning 

för att därefter redogöra för studiens syfte.  

       

1.1 Bakgrund 

 

Den svenska skogsindustrin har stor betydelse för den svenska ekonomin och svarar, enligt 

branschstatistik från 2014 för 9-12 % utav svensk industris sysselsättning, export, omsättning 

och förädlingsvärde. Skogsindustrin står även i många län för 20 % eller mer av länets 

industrisysselsättning och sysselsätter direkt 175 000 personer i Sverige. Produktionsvärdet 

för skogsindustrin uppgick 2014 till 215 miljarder kronor i Sverige. Skogsindustrin är 

kapitalintensiv och investeringar inom denna industri uppgår till flera miljarder kronor varje 

år, i genomsnitt står skogsindustrin för 15-20 % av de totala investeringarna inom 

industriinvesteringar i Sverige (Skogsindustrin 2014). För att skogsindustrin ska kunna 

fortsätta att växa och utvecklas är det väsentligt att företagen inom denna bransch lägger stor 

vikt på beslutsfattandet vid nya investeringar. Eftersom valet av investering är direkt kopplat 

till den avkastning företaget kommer få i framtiden (Ross, Westerfield & Jaffe 2005). 
 

I en studie från 1973 skriver Neuhauser och Viscione att ett företags överlevnad beror till stor 

del på dess förmåga att förnya verksamheten genom investeringar. Eftersom investeringar 

bidrar till några av företagets största finansiella åtaganden så är det extremt viktigt att 

företagen använder sig utav välutvecklade investeringskalkyler när investeringarna 

utvärderas. Om företagen använder sig utav fel eller bristfälliga metoder finns risken att 

företaget spenderar stora mängder kapital på olönsamma investeringar (Neuhauser & 

Viscione 1973). 
 

Investeringar innebär en resursuppoffring i utbyte mot framtida överskott. Denna beskrivning 

uppmärksammar ett antal viktiga egenskaper i en investering. En viktig del är att 

uppmärksamma det faktum att det finns ett tidsavstånd mellan resursuppoffring och överskott. 

Vid en investering görs satsningen i nutid, medan vinsten först uppkommer i framtiden. 

Tidsavståndet mellan betalningarna gör att det kan bli svårt att göra en korrekt bedömning av 
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investeringen då den äger rum. Att jämställa betalningar som sker i olika tidpunkter är ett av 

huvudproblemen vid investeringskalkylering. Det finns emellertid ett ännu större trångmål, 

nämligen att utföra en korrekt approximation av storleken av en investerings alla 

betalningskonsekvenser (Yard 2011). 
 

Anledningen till att investeringar är så viktiga för ett företag beror på flera olika faktorer. En 

investering ger ofta upphov till betydande och långsiktiga kapitalbindningar för företaget och 

definierar företagets långsiktiga funktionsförmåga. Investeringar formar företagets långsiktiga 

strategiska val, vilket gör det viktigt att man fattar rätt beslut. En investering handlar om att 

hitta olika projekt som är värda mer än de kostar vilket då skapar värde för företaget. För att 

företag ska kunna ta beslut om vilka investeringar som ska göras kan de använda sig av en 

investeringskalkyl (Ross, Westerfield & Jaffe 2005). 
 

Modellerna för investeringskalkylering utvecklades relativt långt tillbaka i tiden, i flera fall på 

1800-talet. Man kan använda sig utav olika metoder när man utformar en investeringskalkyl. 

De vanligaste metoderna är paybackmetoden, nuvärdemetoden, internräntemetoden och 

annuitetsmetoden. Nuvärdesmetoden, internräntemetoden och annuitetsmetoden är 

diskonteringsbaserade metoder som tar hänsyn till pengars tidsvärde medan paybackmetoden 

endast tar hänsyn till hur snabbt en investering återbetalas. En viktig del att ha i åtanke när 

man tar fram investeringskalkyler är att en investering innebär en risk där man försöker 

prognostisera framtiden, vilket ger utrymme för avvikelser. Man kan neutralisera denna risk 

genom att utföra så noggranna beräkningar som möjligt och på så vis kunna ta ett välgrundat 

beslut (Yard 2011). 
 

1.2 Problemdiskussion 

 

Enligt tidigare studier gjorda på just investeringsmetoder har man sett att storleken på 

företaget i många fall påverkar vilken eller vilka metoder företaget väljer att använda. Större 

företag använder i fler fall sofistikerade metoder som nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, 

diskonterat kassaflöde och känslighetsanalys i större utsträckning än vad mindre företag gör 

(Daunfeldt & Hartwig 2012). En studie har gjorts i Central- och Östeuropa där man tittat på 

de val som gjorts angående investeringsmetoder. Studien kommer också fram till att stora 

företag använder sig i större utsträckning av sofistikerade metoder än små företag. Detta beror 

enligt Andor, Mohanty och Toth (2015) på att stora företag troligtvis har större andel 
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kvalificerad arbetskraft, teknisk kunskap och expertis samt större finansiella resurser än små 

företag (Andor, Mohanty & Toth 2015). McDonald (2006) föreslår utifrån sin studie att 

företag parallellt ska använda sig utav flera olika investeringsmetoder för att kunna väga dessa 

mot varandra innan ett beslut fattas. 
 

År 2013 gjordes en studie i norden av Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski (2013) där man 

tittade på vilken eller vilka investeringsmetoder som används i just nordiska företag. Enligt 

studien är nuvärdemetoden den metod som används i störst utsträckning i nordiska företag 

och paybackmetoden den metod som är näst vanligast. Utifrån studien har man även här sett 

ett positivt samband mellan graden av användning av mer sofistikerade metoder och 

företagens storlek (Brunzell, Liljeblom & Vaihekoski 2013). I Sverige har det gjorts en studie 

av Sandahl och Sjögren år 2003 där man fokuserat på utbredningen av de olika 

investeringsmetoderna i de 500 största företagen i Sverige. I studien kom de fram till att 

paybackmetoden är den populäraste metoden. De undersökte diverse områden och branscher, 

men skogsindustrin var inte en del utav denna studie (Sandahl & Sjögren 2003).  
 

En studie inom skogsindustrin finns att finna på den amerikanska marknaden och gjordes år 

2001. Man jämförde i denna studie de olika metoder företag inom skogsindustrin använder sig 

utav och hur dessa har utvecklats och förändrats från 1985, då en tidigare studie med samma 

syfte ägde rum. Man fann i denna studie att det skett en ökning av diskonteringsbaserade 

metoder som nuvärdesmetoden och internräntemetoden (Hogaboam & Shook 2001).  
 

Hermes, Smid och Yao (2007) fann i sin studie ett positivt samband mellan sofistikerade 

metoder och ekonomichefernas grad av utbildning. Ekonomichefer med högre utbildning 

använder sig i större grad utav nuvärdesmetoden än ekonomichefer som saknar högre 

utbildning.  
 

Potentiella investeringar är något de flesta företag hanterar regelbundet och de är speciellt 

viktiga i industrier där en signifikant del av företagets kapital används för att göra olika typer 

utav inköp. Skogsindustrin är ett exempel på detta då stora mängder kapital går till just inköp 

utav maskiner och mark (Hogaboam & Shook 2001). Det är därför intressant att studera 

skogsbranschen eftersom denna bransch präglas av många och stora investeringar och det är 

intressant att se vilken utbredning de olika kalkylmetoderna har. Neuhauser och Viscione 

(1973) beskrev att det är extremt viktigt för företag att använda sig utav välutvecklade 
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mätningsmetoder vid investeringsbeslut eftersom det annars kan bli oerhört kostsamt för 

företagen. Samtidigt har Sjögren och Sandal (2003) i sin studie konstaterat att 

paybackmetoden är den populäraste metoden i Svenska företag. I studien på amerikanska 

skogsföretag har Hogaboam och Shook (2001) kommit fram till att nuvärdesmetoden är den 

vanligaste metoden. Utifrån detta är det intressant att se om någon av dessa studier kan 

appliceras på svenska skogsföretag. Använder svenska skogsföretag sofistikerade metoder 

som nuvärdesmetoden eller är enkla metoder som paybackmetoden vanligast. Det är även 

intressant att se ifall företagens storlek har någon betydelse på val av investeringsmetod. 

Enligt Daunfeldt och Hartwig (2012) använder sig större företag utav mer sofistikerade 

metoder än små företag. Vi ska därför i denna studie belysa om det finns några skillnader i val 

av investeringsmetod mellan olika stora företag. Denna studie ska även se om det finns ett 

samband mellan val av investeringsmetod och utbildningsnivån på den som tar fram underlag 

för kalkylen. Detta för att se om man kan hitta liknande resultat från studien av Hermes, Smid 

och Yao (2007) där man undersökte sambandet mellan val av investeringsmetod och 

ekonomichefen.  

Med ovanstående i åtanke känner vi att det finns en kunskapslucka som ger utrymme för 

forskning inom just investeringsmetoder i skogsbranschen i Sverige. Många studier har gjorts 

om investeringsmetoders utbredning, men om just skogsbranschen i Sverige saknas det ett 

perspektiv. Därför känns ämnet aktuellt och intressant då skogsbranschen utgör en stor del av 

Sveriges ekonomi (Skogsindustrin 2014).  

1.3 Frågeställning 

 

• Vilka investeringsmetoder används av företag inom skogsbranschen?  

• Finns det någon skillnad i val av investeringsmetod mellan små, medelstora och stora 

företag och vad beror dessa skillnader på? 

• Har utbildningsnivån på den ansvarige för framtagning av kalkylen någon påverkan 

på vilken investeringsmetod som används? 

 

1.4 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att redogöra för vilka investeringsmetoder som används i svenska 

skogsföretag samt analysera om det finns några skillnader i val av investeringsmetoder mellan 
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stora, medelstora och små skogsföretag. Vi vill även analysera vad dessa skillnader kan bero 

på och vad konsekvenserna av skillnaderna blir.  
 

1.5 Disposition  
 

Uppsatsen kommer fortsättningsvis bestå utav; 
 

Kapitel 2; Metod 

Uppsatsens andra del kommer redogöra för vilka slags metoder som har använts, samt varför 

dessa metoder har valts. Det kommer också finnas en mer djupgående presentation om hur 

formulering utav gjorda intervjuer har sett ut samt en avslutande del som behandlar olika 

kvalitetsmått samt etiska överväganden.  
 

Kapitel 3; Teoretisk referensram 

Tredje delen utav uppsatsen kommer bestå utav en teoretisk referensram som presenterar 

grunderna i en investering samt de olika investeringsmetoderna som finns. Denna del kommer 

även ta upp tidigare forskning kring ämnet.  
 

Kapitel 4; Empiriskt avsnitt 

Det efterföljande kapitlet behandlar den empiriska delen vilket är den del som kommer knyta 

samman den teoretiska referensramen och de iakttagelser och information som uppkommit. 

Här kommer de materiel som samlats in från företagen presenteras.  
 

Kapitel 5; Analys och slutsats  

Den sista delen utav denna uppsats är en analys samt en slutsats utifrån de kopplingar som har 

kunnat ses mellan det teoretiska samt empiriska materialet. Denna del kommer gå djupare in 

på de olika delarna och analysera varje del från olika synvinklar för att belysa det från olika 

perspektiv och på så sätt komma fram till en konkret slutsats. Slutsatsen avslutas med kritik 

på egen forskning samt förslag till fortsatt forskning.  
 

 

1.6 Begreppsdefinition  
 

Stora företag - Omsättning över 500 miljoner 
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Medelstora företag - Omsättning mellan 10 och 50 miljoner 

Små företag - Omsättning under 10 miljoner 

Utbildningsnivå - hög utbildningsnivå avser universitetsutbildning och låg utbildningsnivå 

avser ingen universitetsutbildning.  

Investeringsmetod - avses den kalkylmetod som används vid investeringsbeslut 

Kostnadsbaserad metod - används för att benämna en metod där företag endast tittar på 

kostnader.  
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2. Metod  
	

Metodkapitlet redogör för de valda metoder som används i uppsatsen. Inledningsvis 

presenteras studiens forskningsdesign för att sedan redogöra för urvalet av de företag som 

har legat till grund för studiens empiri. Därefter redogörs tillvägagångssättet för 

datainsamlingen för att sedan avslutas med kvalitetskriterier och etiska överväganden. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande bild utav de metodval som har gjorts i denna 

studie.  

 

2.1 Forskningsdesign  
 

En forsknings- eller undersökningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data 

(Bryman & Bell 2011). Denna studie har tillämpat en tvärsnittlig forskningsdesign då vi har 

samlat in data från flera olika företag under en specifik tidsperiod. I denna studie har 

forskarna studerat flera företag i skogsbranschen för att kunna se om det finns en variation 

inom branschen. Genom att välja flera företag ökar sannolikheten för variation mellan de 

variabler som studeras (Bryman & Bell 2005). Genom tvärsnittsdesign kan man studera 

sambandsmönster mellan flera variabler men då informationen om variablerna samlas in 

samtidigt kan forskaren inte avgöra orsaksriktningen. Genom detta så blir den interna 

validiteten bristande vid tvärsnittsdesign (Bryman & Bell 2005).  
 

Denna studie har använt sig av surveyundersökning som är en del utav tvärsnittsdesign 

(Bryman & Bell 2005). Strukturerade telefonintervjuer har genomförts med både öppna och 

slutna frågor med respondenterna för att samla in studiens empiri. Forskarna har utgått ifrån 

flera företag för att samla in information i syfte att få fram kvantifierbara data rörande flera 

variabler. Genom att tydligt beskriva hur studiens intervjuer har genomförts, val av 

respondenter samt företag kommer studien vara replikerbar. Den interna validiteten är 

vanligtvis låg vid surveyundersökningar eftersom det är svårt att fastställa orsaksriktningen 

(Bryman & Bell 2005). Detta beror på att det empiriska materialet samlats in samtidigt och 

det blir svårt att avgöra vilken variabel som påverkat den andra. Med strukturerade intervjuer 

kan den ekologiska validiteten bli låg men då de strukturerade intervjuerna kommer vara 

telefonintervjuer så ökar den ekologiska validiteten eftersom forskarna inte använder sig utav 

enkäter för datainsamlingen.  
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Denna studie har utgått ifrån grundläggande teorier om olika investeringsmetoder samt 

tidigare forskning inom ämnet ifrån vetenskapliga artiklar. Utifrån denna vetskap har studiens 

frågeställning tagits fram som sedan granskas utifrån studiens framtagna empiri. Teorin och 

frågeställningarna har tagits fram först och har därefter styrt datainsamlingsprocessen. Genom 

att utgå från tidigare forskning och teorier och sedan pröva dessa mot utvalda bransch innebär 

detta att denna studie antagit en deduktiv ansats (Bryman & Bell 2005).  
 

Studiens insamling utav empiri har till störst del bestått utav strukturerade telefonintervjuer 

och tyngden har lagts på att samla in data som sedan kvantifieras och analyseras. Studiens 

frågeställning har inte utgått ifrån tolkning av ord utan frågeställningen har besvarats genom 

att forskarna analyserat och sett om det finns ett samband mellan olika variabler. Genom detta 

har studien ett kvantitativt synsätt eftersom kunskapen för att besvara studiens frågeställning 

genereras genom insamling av fakta (Bryman & Bell 2005).  
 

2.2 Urval av företag 

 

Det empiriska fokuset i denna studie har varit företag inom skogsbranschen. De företag som 

legat till grund för undersökningen är 15 skogsföretag inom storlekskategorierna; små företag, 

medelstora företag och stora företag. Inom varje kategori har 5 företag intervjuats. Företagen 

kommer inte benämnas vid namn i denna studie då alla företag är anonyma och kategoriseras 

och benämns utifrån företagens storlek. Vi har i denna studie fokuserat på de kalkylmetoder 

som används vid investeringar i skogsindustrin och inte hela investeringsprocessen då 

metodvalen inom skogsbranschen saknas i tidigare forskning. 
 

Denna studie har undersökt små, medelstora och stora företag. De gränsvärden som använts 

som vägledning för att dela upp företagen i storlekskategorier har hämtats från bolagsverkets 

hemsida. För att ett företag ska anses som stort måste det ha uppfyllt mer än ett av följande 

villkor, företaget ska ha fler än 50 anställda, ha en balansomslutning på mer än 40 miljoner 

kronor eller ha en nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor. Övriga företag som inte 

uppfyller mer än ett av villkoren räknas som små företag (Bolagsverket 2012).  
 

Vi valde att ha omsättning som indikator på storlek hos företaget och inte antalet anställda. 

Detta val gjordes eftersom uppgifter om antalet anställda som fanns tillgängliga på 

allabolag.se i många fall inte gav en rättvis bild utav företaget. Företagen valdes slumpmässigt 
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från hemsidan allabolag.se där man kan hitta företag utifrån bransch. Därefter har hemsidan 

en funktion där företag kan sorteras utifrån omsättning vilket användes för att hitta företag 

inom de valda kategorierna små företag, medelstora företag och stora företag. Studiens 

företag kommer kategoriseras utifrån följande kriterier: 
 

• Små företag, företag med omsättning under 10 miljoner 

• Medelstora företag, företag med omsättning på 10 miljoner till 50 miljoner. 

• Stora företag, företag med en omsättning som överstiger 500 miljoner. 
 

Företagen som ingått i studien måste ha uppfyllt kravet att de genomför någon typ av 

investering. Företag som vid intervju uppger att de inte genomför några investeringar sållas 

direkt bort. Även företag där respondenten uppger att ingen på företaget har tillräckligt med 

kunskap för att besvara frågorna sållas bort. Telefonintervjuer utfördes tills målet var uppnått 

med 15 företag, det vill säga 5 företag i varje kategori.  
 

Studiens bortfall berodde till största del på att företag inte svarade i telefon. Detta kan dels 

bero på att de nummer som de sökts på är felaktiga eller att de inte har haft tid att svara. 

Bortfallet var lägst för kategorin stora företag, detta tror vi beror på att dessa företag har en 

växel vilket underlättar då någon alltid svara i telefonen. Genom att ringa en växel var det 

även lättare att få tag i rätt person eftersom samtalet kopplas vidare till lämplig person när 

syftet för samtalet förklarats.  
 
 

Svarsfrekvens 

Stora företag 56 % 

Medelstora företag 36 % 

Små företag 45 % 

Total 44 % 

(Tabell 1 svarsfrekvens i respektive företagsgrupp och total svarsfrekvens)  
 

 



	

	

17	

2.3 Urval av respondenter 

 

I en surveyundersökning utgör urvalsprocessen ett viktigt steg i forskningen (Bryman & Bell 

2011). När det gäller urval av enskilda aktörer inom företagen använder man vanligtvis något 

eller en kombination av: (1) rekommendationsurval, (2) förståelseurval eller (3) 

problemorienterat urval. Rekommendationsurval innebär att man låter olika aktörer 

rekommendera andra intressanta aktörer. Med förståelseurval menas ett urval av aktörer som 

visar sig vara betydande för studien. Det problemorienterade urvalet innebär att man väljer 

sådana som i någon mening har beröring med något undersökt problem (Arbnor & Bjerke 

1994). Urvalet för denna studie har baserats på ett förståelseurval då respondenterna 

selekteras på grund av deras betydelse för frågeställningen. Ett förståelseurval lämpar sig bäst 

då det var viktigt att vi talade med rätt person på företaget som besitter den kompetens och 

vetskap som behövs för att kunna besvara studiens frågor. Urvalet var ett icke-

sannolikhetsurval, det vill säga ett urval som man erhållit på andra sätt än genom en 

slumpmässig urvalsteknik. Det betyder i grunden att vissa enheter i populationen har större 

chans än andra att komma med i urvalet eller stickprovet (Bryman & Bell 2011). I de stora 

företagen utgjordes respondenterna av ekonomichefer eller controllers, i de medelstora VD:s 

samt ekonomichefer och i de små cheferna på företaget.  
 

2.4 Datainsamling 

 

Studiens empiri utgörs av primärdata och har samlats in genom telefonintervjuer samt genom 

en personlig intervju med de utvalda företagen. Primärdata innebär att forskaren samlar in 

datan själv (Arbnor & Bjerke 1994). Grundläggande teori kring kalkylmetoder och 

investeringar har hämtats från grundläggande kurslitteratur. Vetenskapliga artiklar användes 

för att få djupare förståelse för ämnet, metodernas utbredning och användning samt tidigare 

forskning. 
 

2.5 Intervjuform 

 

Målet med en intervju är att den som utför intervjun ska få information om 

respondenterna.  Vid insamling av material genom intervjuer kan man använda sig utav tre 

olika metoder, ostrukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och strukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell 2005). 
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I en semi-strukturerad intervju har forskaren en lista över specifika teman som ska beröras 

och intervjupersonen har stor frihet att utforma sina svar fritt. Intervjuaren kan även ställa 

frågor som inte finns med i de ursprungliga frågorna beroende på vad respondenten svarar 

(Bryman & Bell 2005). De frågor som ställs under en intervju kan antingen vara slutna eller 

öppna. På en öppen fråga kan respondenterna svara fritt och på en sluten fråga presenteras ett 

antal fasta svarsalternativ som respondenterna får välja mellan. Slutna frågor används oftast i 

kvantitativ forskning. Vid en kvalitativ intervju är öppna frågor att föredra eftersom de driver 

samtalet framåt och kan leda till vidare diskussioner (Bryman & Bell 2005).  
 

I intervjun med ett stort skogsföretag utfördes en semi-strukturerad intervju med både öppna 

och slutna frågor då studiens frågeställning besvaras utifrån båda typer av frågor. Val av 

investeringsmetod kan besvaras utifrån en sluten fråga medan svar på varför just denna metod 

eller metoder valts i företaget besvaras bäst med en öppen fråga. Den semi-strukturerade 

intervjun lämpar sig bäst vid studiens inledande intervju då de frågor som kommer ställas 

kommer avgöras innan mötet samtidigt som det finns möjlighet till följdfrågor för att på så 

sätt få en djupare förståelse för det enskilda företagets val av investeringsmetoder. Utifrån 

denna intervju utvecklades en intervjuguide som sedan låg till grund för telefonintervjuerna 

med de övriga företagen. Genom att hålla en personlig intervju med respondenten från ett 

stort skogsföretag hoppas vi får en djupare förståelse för den bransch vi studerar.  
 

För att erhålla information angående investeringsmetoder från de övriga företagen 

genomfördes strukturerade telefonintervjuer med både slutna och öppna frågor (se bilaga 1 

intervjuguide). Intervjuerna varade i 10-15 minuter. En fördel med telefonintervjuer är att det 

tar betydligt mindre tid än personliga intervjuer och de är lättare att hantera än en personlig 

intervju. Telefonintervjuer har även fördelen att det blir färre felkällor i resultatet då 

respondenten inte påverkas av olika faktorer hos intervjuaren exempelvis kön, ålder och 

etnisk bakgrund (Bryman & Bell 2005). Vi har valt att utföra telefonintervjuer eftersom det är 

tidssparande samt att vår frågeställning inte kräver en längre och personlig intervju. De frågor 

som har ställts till företagen har varit relativt enkla att besvara och har inte upptagit mycket 

tid för respondenterna vilket gjorde telefonintervjuer till ett lämpligt insamlingsinstrument för 

data samt att vi med denna metod hoppades uppnå en hög svarsfrekvens. Ett alternativ för 

insamling av empiri hade kunnat vara enkäter, men vi ansåg att vi med telefonintervjuer hade 

en större chans att få en högre svarsfrekvens.  
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De frågor som ställts till respondenterna har ställts utifrån ett frågeschema med målet att 

samtliga intervjuer ska vara desamma för samtliga respondenter. Genom detta kan 

respondenternas svar jämföras på ett säkerställt sett vilket gör att denna metod blir reliabel 

(Bryman & Bell 2005). Då studiens intervjuer genomfördes av tre olika intervjuare var det 

viktigt att frågorna ställdes på samma sätt och i samma turordning av samtliga intervjuare för 

att svaren skulle bli reliabla. Den strukturerade intervjuns frågor var både öppna och slutna 

samt att respondenterna inte gavs några förkodade och fasta svarsalternativ. Genom detta gavs 

ett vidare spektrum av svarsalternativ för respondenterna. Genom att hålla strukturerade 

intervjuer har svarsalternativen berott på verkliga skillnader och inte på hur intervjun 

genomfördes (Bryman & Bell 2005). De strukturerade intervjuerna kan ge upphov till flera 

felkällor som att respondenterna missförstår frågan eller att frågorna formulerats på ett oklart 

sätt. Genom att utföra de strukturerade intervjuerna via telefon minskade risken för dessa 

felkällor eftersom intervjuaren kunde omformulera en fråga om den uppfattades som otydlig 

för respondenten samt att respondenterna gavs möjlighet att ställa egna frågor om något var 

otydligt. Genom att hålla telefonintervjuer var även chansen större att det är rätt person som 

svarar på enkätens frågor eftersom sannolikheten ökar att man talar med rätt person. 
 

2.6 Analysmetod 

 

När studiens empiri samlats in genom intervjuer har datan sammanställas och analyseras. När 

man ska analysera data handlar det om att granska, kategorisera och pröva olika teorier (Yin 

2007). Vid analys av data är det viktigt att analysen utförs med hög kvalité och att det 

insamlade materialet granskas objektivt. Efter att vi haft våra intervjuer sammanställdes 

resultaten i ett exceldokument. Utifrån den datan gjordes diverse diagram för att ge läsaren en 

tydlig bild och komplement till den förklarande texten. Företagen sorterades i olika kategorier 

beroende på storlek. Företagen kategoriseras som stora, medelstora samt små företag. De 

variabler som tas upp i analysen har delats upp i teman. Vilken eller vilka investeringsmetoder 

som används, hur många olika kalkylmodeller som används, vilka investeringar som utförs i 

företagen och utbildningsnivå på den som utformar kalkylen. Studiens empiri består av en 

redogörelse av det insamlade materialet som sedan används i studiens analys.  
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2.7 Forskningsdesignens kvalitet  
 

När man utför en studie är det viktigt att forskningsdesignen är av god kvalité och detta kan 

man mäta i diverse olika kvalitetsmått (Bryman & Bell 2011).  
 

Då denna studie har utförts från ett kvantitativt synsätt har fokus legat på de kvantitativa 

måtten reliabilitet (tillförlitlighet), replikerbarhet samt validitet (Bryman & Bell 2005). Det är 

vitalt att resultaten från studien anses vara tillförlitliga. Tillförlitlighet berör om resultaten från 

en undersökning blir detsamma om den skulle utföras på nytt samt om de mått som nyttjas 

anses vara följdriktiga (Bryman & Bell 2005). Detta hade vi i åtanke vid utformningen av 

frågorna till telefonintervjuerna. Vi har beskrivit noggrant och detaljerat hur vi går tillväga så 

att studien är replikerbar, det vill säga att undersökningen är möjlig att utföra på nytt och 

generera samma resultat (Bryman & Bell 2005, Yin 2007).  
 

Validiteten berör om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. 

Den kan delas upp fyra delar: (1) begreppsvaliditet, (2) intern validitet, (3) extern validitet 

samt (4) ekologisk validitet. Begreppsvaliditet berör om huruvida ett mått för ett begrepp 

verkligen speglar det som begreppet anses beteckna. Intern validitet handlar om en slutsats 

som rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller flera variabler är hållbar eller inte. Extern 

validitet berör frågan om resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den 

specifika undersökningskontexten. Ekologisk validitet väcker frågan om 

samhällsvetenskapliga resultat verkligen är tillämpliga i människors vardag och i deras 

naturliga miljöer (Bryman & Bell 2005). Eftersom de begrepp som används för de olika 

investeringsmetoderna har funnits länge, och vi tänker nyttja dessa, anses begreppsvaliditeten 

hög. Den interna validiteten brukar generellt sätt vara ganska låg i surveyundersökningar 

(Bryman & Bell 2005), men vi hade hopp om att se kopplingar mellan storleken på företagen 

och vilken investeringsmetod som används. Detta genom att vi intervjuat rätt person på 

företagen som besitter mest kunskap om kalkyler samt att vi intervjuat 15 företag vilket gör 

att vi får ett brett urval av företag. Då vi nyttjat ett förståelseurval har den externa validiteten 

varit låg. Det har varit svårt att generalisera resultaten eftersom vi inte har utfört ett 

slumpmässigt urval. Strukturerade intervjuer stör den “naturliga” situationen för deltagarna 

och medför vanligtvis låg ekologisk validitet (Bryman & Bell 2005). Eftersom vi använde oss 

utav telefonintervjuer istället för enkätundersökningar så blir den ekologiska validiteten högre 

än om man använt sig utav enkäter.   
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2.8 Etiska överväganden  
 

Det finns ett antal etiska frågor som forskare måste ta hänsyn till vid en samhällsvetenskaplig 

undersökning. Risk för att deltagare i en undersökning kan komma till skada, informations- 

och samtyckeskravet, skydd mot intrång i privatlivet och falska förespeglingar är exempel på 

etiska överväganden. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in får endast 

användas för forskningsändamålet och en forskare får aldrig ge undersökningspersonerna 

falska eller vilseledande information om undersökningen (Bryman & Bell 2011).   
 

För att uppnå informationskravet i denna studie har samtliga respondenter tydligt informerats 

om studiens syfte samt vilka moment som ingår i undersökningen. Genom detta uppnås även 

det etiska övervägandet om falska förespeglingar då syftet tydligt förklarats för att 

respondenterna inte skulle bli förda bakom ljuset i någon bemärkelse.  
 

Respondenterna har informerats om att deltagandet är frivilligt och de hade rätt att avbryta 

intervjun när de vill, detta för att studien skulle uppnå samtyckekravet. Samtliga respondenter 

har varit anonyma i studiens undersökning i den bemärkelse att de inte har nämnas vid namn 

då svaren har kategoriseras och presenterats utifrån företagskategorierna; små företag, 

medelstora företag och stora företag. Vi anser att studiens frågeställning har kunnat besvaras 

väl utan att nämna respondenterna vid namn och genom detta tror vi sannolikheten för högre 

svarsfrekvens ökat och att vi fått ärliga svar. Genom detta uppnås annonymitetskravet, då 

samtliga personuppgifter har behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen oberörd kommer ha 

tillgång till de material som samlats in. Alla de uppgifter som samlats in till studien har endast 

används för denna studie, genom detta uppnås nyttjandekravet.  
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2.9 Metodsammanfattning  
 

Forskningsansats Deduktion 

Forskningsmetod Kvantitativ 

Forskningsdesign Tvärsnittsdesign 

Datainsamling Primärdatainsamling och sekundärdatainsamling 

Intervjuform Strukturerade- och semi-strukturerade intervjuer 

Urval Förståelseurval 

Kvalitetsmått Reliabilitet, replikerbarhet och validitet 

(Tabell 2 Metodsammanfattning) 
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras teorier som ligger till grund för uppsatsen. Först introduceras 

utgångspunkterna bakom en investering för att ge läsaren en bra grund och förståelse som är 

essentiellt för att begripa empirin och de resultat som erhålls av denna studie. Därefter 

presenteras de olika investeringsmetoderna samt tidigare forskning inom ämnet.  

 

3.1 Investeringar 

 

En investering är en uppoffring av kapital eller resurs i hopp om att denna insats i framtiden 

ska leda till avkastning för företaget. Vid val utav investering finns det flera aspekter att se till 

och företag använder sig ofta utav olika investeringsmetoder för att beräkna vilken investering 

som är mest lönsam för det specifika företaget (Yard 2000). Enligt Olsson (2012) finns det 

många olika investeringar företag måste ta ställning till. För att inte ställa olikartade 

investeringar mot varandra väljer många företag att dela in investeringar i klasser utifrån 

investeringens syfte. Olsson (2012) talar om påtvingande investeringar som exempelvis måste 

göras utifrån lagstiftning. Ersättningsinvesteringar där man byter ut befintlig utrustning för att 

bibehålla kapaciteten. Rationaliseringsinvesteringar där befintlig eller ny 

produktionsutrustning investeras för att sänka kostnader. Kapacitetshöjande investeringar för 

nuvarande produkter och marknader med målet att öka kapaciteten samt investeringar i nya 

produkter och marknader, även kallat forskning och utveckling (Olsson 2012).  
 

 

                                                                              (Bild 1 Investeringskalkyl egen illustration) 
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3.1.1 Grundinvestering 
 

Grundinvesteringen (G) (se bild 1) innefattar alla utbetalningar i samband med anskaffningen 

av investeringsobjektet samt de följdinvesteringar som krävs fram till investeringen är klar att 

sättas i drift. Storleken på dessa utbetalningar kan i förväg bestämmas med relativt stor 

säkerhet, exempelvis offerter. Grundinvesteringen är startpunkten på investeringsperioden 

(Olsson 2012, Löfsten 2002, Ross, Westerfield & Jaffe 2005).  
 

3.1.2 Inbetalningsöverskott 
 

För att det ska vara möjligt att bedöma en planerad investerings lönsamhet måste denna 

utvärdering utgå från hur företagets inbetalningar kommer att öka eller för hur dess 

utbetalningar kommer att minska som en konsekvens av investeringen. Alla löpande in- och 

utbetalningar hänförs i de följande kalkylmetoderna till slutet av respektive år. För att 

underlätta beräkningarna brukar man endast ta skillnaden mellan in- och utbetalningar och 

benämna den inbetalningsöverskott (a) (se bild 1) (Olsson 2012, Löfsten 2002, Ross, 

Westerfield & Jaffe 2005).  
 

3.1.3 Kalkylräntan  
 

Ett belopp som betalas vid en viss tidpunkt kan inte direkt jämföras med ett belopp vid en 

annan tidpunkt. Detta beror inte bara på att det sker penningvärdesförändringar utan också på 

att kapital kan ge en avkastning vid alternativ användning. Detta kan uttryckas som att en 

investerare vill ha ersättning för väntan, det vill säga att det existerar ett “pris på tid”. Det 

finns även en osäkerhet om framtiden som medför att resursuppoffringen i nuläget kräver en 

större kompensation i framtiden för att väga upp den osäkerhet som finns. För att kunna 

jämföra betalningar som infaller vid olika tidpunkter krävs en omräkningsfaktor, en 

kalkylränta, vilket tar hänsyn till tre komponenter:  

1. Kompensation för väntan 

2. Kompensation för förlorad köpkraft  

3. Kompensation för risk  

(Yard 2011, Löfsten 2002, Ross, Westerfield & Jaffe 2005)  
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3.1.4 Ekonomisk livslängd 
 

En investering är endast lönsam under en viss tidsperiod. Den ekonomiska livslängden är 

relaterad till en viss specifik användning snarare än till en viss specifik anläggningstillgång, 

vilket medför att en maskin kan ha olika ekonomiska livslängder beroende på användningen. 

För att kunna göra en lönsamhetsbedömning av en investering måste den ekonomiska 

livslängden bestämmas i förväg. Den uppskattas på erfarenheter gällande teknisk utveckling, 

drifts- och underhållningskostnader etcetera (Olsson 2012, Löfsten 2002, Ross, Westerfield & 

Jaffe 2005).  
 

3.1.5 Restvärde 
 

Vid slutet av den ekonomiska livslängden kan investeringen fortfarande ha ett visst värde. Om 

den fortfarande är användbar har den ett andrahandsvärde på marknaden. Detta värde 

benämns restvärde (R) (se bild 1). Restvärdet skall innefattas i beräkningarna av kalkylen då 

dess storlek kan påverka lönsamheten av investeringen (Olsson 2012, Löfsten 2002, Ross, 

Westerfield & Jaffe 2005).  
 

3.2 Sofistikerade och osofistikerade investeringsmetoder 

 

Med sofistikerade investeringsmetoder menas metoder som tar hänsyn till kassaflöden, risk 

och pengars värde över tid. Dessa metoder använder sig utav diskonterade kassaflöden. 

Nuvärdesmetoden är ett exempel på en sofistikerad investeringsmetod medan 

paybackmetoden är ett exempel på en osofistikerad metod då den inte tar hänsyn till de 

kriterier som de sofistikerade metoderna gör (Sandahl och Sjögren 2002).  
 

När ett företag ska avgöra vilka investeringsmetoder som ska användas finns det flera olika 

metoder att välja mellan. Vissa metoder rekommenderas i textböcker medan andra metoder 

inte rekommenderas. Nuvärdesmetoden är en metod som teoretiker ofta rekommenderar, detta 

beror på att denna metod tar hänsyn till samtliga kassaflöden som investeringen genererar 

samt att metoden tar hänsyn till pengars tidsvärde. Internräntemetoden kritiseras ofta då 

metoden kan vara missvisande när beslut måste tas mellan ömsesidiga projekt. 

Paybackmetoden kritiseras också i textböcker eftersom metoden varken tar hänsyn till pengars 

tidsvärde eller kassaflöden efter återbetalningstiden. Trots kritiken gentemot metoderna 
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används båda i stor utsträckning hos företag. Den diskonterade paybackmetoden tar hänsyn 

till pengars tidsvärde men ignorerar kassaflöden efter återbetalningstiden vilket gör att även 

denna metod kritiseras (Daunfeldt & Hartwig 2014). Flera tidigare studier visar på att det blir 

allt mer populärt för företag att diskontera sina kassaflöden och därigenom använder 

sofistikerade beslutsmetoder, speciellt i större företag. Detta är dock något som flera forskare 

under en lång tid tillbaka har ifrågasatt utav flera olika anledningar (Bennouna, Meredith & 

Marchant 2010).  
 

Adler (2006) beskriver i sin forskning att det största problemet med diskonterade kassaflöden 

är att den data man behöver för att utföra analysen i många lägen inte finns tillgänglig när 

man behöver den, vilket kan resultera i att fel beslut fattas eller att beslut fattas på sämre 

grunder. Vidare beskrivs att användningen av mer sofistikerade metoder vid många tillfällen 

inte är den optimala vägen, inte endast på grund utav saknaden av den nödvändiga data men 

också för att man borde fokusera mer på företagets långsiktiga kärnverksamhet (Adler 2006). 

Han menar att företagen borde lägga mer fokus på dess entreprenörskap och välja det 

investeringsbeslut som bäst främjar företaget kärnverksamhet och på detta sett indirekt 

förbättra sina finansiella siffror. Ledningen bör inte endast fokusera på siffror (Adler 2006).  
 

Enligt Haka, Gordon & Pinches (1985) så är det många företag och ledningar som idag väljer 

att adoptera de sofistikerade beslutsmetoderna till sitt företag i hopp om att på detta sätt kunna 

göra bättre analyser vilket kommer resultera i att rätt besluts tas, det vill säga den investering 

som är mest lönsam och att företaget får ut maximal vinst från varje investering. Studier har 

tidigare gjorts på just sambandet mellan övergången till sofistikerade metoder och 

förändringen i företagets prestationer. Enligt Haka, Gordon & Pinches (1985) har studier haft 

skilda resultat angående detta fenomen och man kan utläsa att relationen mellan övergången 

till sofistikerade metoder och en förbättring av prestationer för företaget har blivit starkare 

desto närmare nutid vi kommer. Man fann i äldre studier att det inte fanns någon typ utav 

samband mellan sofistikerade metoder och förbättrad prestationer, och i nyare studier att detta 

samband absolut existerade. Den senaste studien inom detta område kom fram till att de 

sofistikerade metoderna förbättrar företagets prestationer på kort sikt, men hade ingen effekt 

på den långsiktiga verksamheten (Haka, Gordon & Pinches 1985).  

3.3 Kalkylmetoder 
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3.3.1 Paybackmetoden  
 

Paybackmetoden är en enkel metod som grundar sig på att man har en grundinvestering och 

sedan tittar på hur lång tid det tar innan man får tillbaka denna. Den tid det tar för 

inbetalningsöverskottens totala summa att komma upp till summan utav den initiala 

grundinvesteringen är investeringens paybacktid (Ross, Westerfield & Jaffe 2005, Neuhauser 

& Viscione 1973, Löfsten 2002). 

Fördelarna med en paybackmetod är att den är enkel att använda och förklara vilket gör den 

populär bland mindre företag. Metoden har också visat en fördel gentemot kortsiktiga projekt 

vilket genererar lägre risk och högre likviditet. Paybackmetoden har dock kritiserats en hel del 

på grund utav det faktum att metoden inte tar hänsyn till tidens påverkan på värdet, som är en 

vital del i nuvärdesmetoden, samt att metoden inte tar hänsyn till projektets risk (Ross, 

Westerfield & Jaffe 2005). 
 

Enligt Boyle och Guthrie (2000) är paybackmetoden en av de mest enkla kalkylmetoderna 

och enligt metoden anses en investering endast lönsam om den har en snabb återbetalningstid. 

Detta är något som kritiserats eftersom kortsiktiga projekt med kort återbetalningstid föredras 

framför projekt med lång återbetalningstid. Paybackmetoden tar inte heller hänsyn till 

kassaflödet efter återbetalningstiden och den ignorerar penningvärdet över tid (Boyle & 

Guthrie 2006).  
 

Yard (2000) menar att paybackmetodens brister kan minimeras om den maximala 

återbetalningstiden väljs på ett mer sofistikerat sätt än utifrån ett fast värde på exempel 3 år, 

vilket är en vanlig metod hos många företag. Denna metod bygger på antagandet att det årliga 

kassaflödet är konstant. För att kunna applicera denna metod på investeringar med varierande 

kassaflöden kan man utveckla metoden. Genom att utveckla metoden så förloras dock 

metodens enkelhet (Yard 2000). 
 

I många företag används paybackmetoden som ett verktyg för att mäta en investerings 

attraktionskraft och Yard (2000) menar att användandet av enbart payback verkar ha minskat 

med tiden men att det fortfarande är vanligt att företag använder metoden som ett komplement 

till mer avancerade metoder. Det är vanligt att företag använder sig utav paybackmetoden som 

ett första instrument för att se vilka investeringar som uppenbart är lönsamma eller ej. Utifrån 

detta går man sedan vidare med mer avancerade och tidskrävande metoder som är baserade på 

diskonterade värden som internräntemetoden och nuvärdemetoden. Det finns dock företag 
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som trots sin storlek endast använder sig utav paybackmetoden vid investeringsbeslut även 

om man kan se att metoden är vanligare i små och medelstora företag. Enligt Yard (2000) så 

används paybackmetoden mer frekvent av företag i Europa än företag i USA men han 

kommenterar dock att studiens genomförande kan ha påverkat resultatet (Yard 2000).  
 

I Boyle och Guhries studie från 2006 har det visats att paybackmetoden är den populäraste 

metoden vid investeringsbeslut. I USA använder sig 40 till 90 procent av företagen av 

paybackmetoden och liknande resultat har setts på företag i Asien, Europa, Kanada och 

Oceanien. Utifrån longitudinella studier som gjorts över 17 år på företag i USA och 

Storbritanien kan man se att trenden håller i sig och att paybackmetoden fortfarande är den 

mest använda metoden (Boyle & Guthrie 2006). 
 

Då en av metodens stora brister är att den inte tar hänsyn till pengars tidsvärde så har Yard 

(2000) lagt fram förslag på en utvecklad paybackmetod. Genom att modifiera metoden och ta 

hänsyn till diskonterade värden har en diskonteringsbaserad paybackmetod tagits fram. 

Genom att använda en diskonterad paybackmetod kan metoden användas som en variation till 

nuvärdesmetoden. Båda metoderna används när företag ska fatta ett investeringsbeslut men 

enligt studien är det fortfarande den simpla traditionella paybackmetoden som dominerar i 

svenska företag. Han menar även att beslutssituationer och utvärdering av kapitalinvesteringar 

ofta har ett osäkert tidsmönster i varaktighet och kassaflöden vilket då skulle motivera 

användningen av den enkla och traditionella paybackmetoden även om det finns tid för mer 

avancerade analyser (Yard 2000). 

3.3.2 Nuvärdesmetoden  
 

För att investeringsbeslut av olika slag ska ge så positiv effekt som möjligt är det många 

aspekter som måste iakttas. En utav dessa aspekter är relationen mellan värdet av en krona 

idag och värdet utav samma krona i framtiden. Det är lätt att dra slutsatsen att en investering 

bör genomföras då de summerade inbetalningsöverskotten efter ett visst antal år är högre än 

grundinvesteringen. Detta är dock inte alltid fallet då grundinvesteringen är utbetald i nuvärde 

medan inbetalningsöverskottet kommer betalas ut i det framtida värdet. Man måste även ha i 

åtanke att inbetalningsöverskottet är ett förväntat värde utav investeringen och inte något 

säkert värde. Det är i detta läge vitalt att se till relationen mellan kronans värde idag och dess 

värde i framtiden innan ett beslut om investeringen tas (Ross, Westerfield & Jaffe 2005, 

Neuhauser & Viscione 1973, Löfsten 2002). 
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Nuvärdesmetoden är en metod som används för att räkna ut nuvärdet, alltså värdet i nutid utav 

de framtida förväntade inbetalningsöverskotten minus nuvärdet av grundinvesteringen. 

Genom att använda denna metod får man alla värden i samma tid och kan på det sättet göra ett 

mer välgrundat beslut om en potential investering. En grundregel i denna investeringsmetod 

är att då det uträknade nuvärdet utav investeringen är högre än noll bör investeringen 

accepteras, då företaget i detta fall förväntas vara kapabla att betala tillbaka 

grundinvesteringen med de inbetalningsöverskott investeringen genererar (Ross, Westerfield 

& Jaffe 2005, Neuhauser & Viscione 1973, Löfsten 2002). 
 

Enligt Espinoza och Morris (2013) är nuvärdemetoden och internräntemetoden fortfarande de 

värderingmetoder som används mest. I nuvärdesmetoden samlas alla risker som är 

förknippade med ett projekt till en enda parameter, det vill säga en riskpremie, som läggs till 

den riskfria räntan för att erhålla en riskjusterad diskonteringsränta, således i huvudsak är 

tidsvärdet av pengar justerat för risk. Eftersom risk och tid är två separata variabler, blir det 

värderingsfel om man använder dem som en variabel. Det blir särskilt stor inverkan på 

långsiktiga investeringar som är typiska för stora infrastrukturprojekt (Espinoza & Morris 

2013).  
 

Espinoza och Morris (2013) föreslår en alternativ värderingsmetod som frikopplar tidsvärdet 

av pengar från risken. Den föreslagna metoden, benämnd frikopplat nuvärdet (NPV), är enkel 

och flexibel. Metoden gör det möjligt för investerare att integrera erfarenhetsbaserade 

tekniker med avancerade slumpmässiga och stokastiska tekniker och prissätta riskerna med 

värdet på den tillgång som skapas eller de investeringar som krävs för att skapa tillgången. 

Det resulterar i en konsekvent och värderingsfri metod som tar hänsyn till de problemen som 

normalt är förknippade med den traditionella nuvärdesmetoden (Espinoza & Morris 2013).  

3.3.3 Annuitetesmetoden  
 

Annuitetsmetoden, eller årskostnadsmetoden som den också kallas, är en metod som beräknar 

hur lönsam en specifik investering är utslaget på den livstid investeringen har. Annuitet är den 

ström av regelbundna betalningar som sker inom en bestämd period. Då annuiteten ofta anges 

som kronor per år är denna metod till exempel användbar då man står i beslutet att köpa eller 

leasa en investering eftersom resultaten blir direkt jämförbara med varandra (Ross, 

Westerfield & Jaffe 2005). Annuitetsmetoden är fördelaktig när man ska rangordna 
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investeringar eftersom man kan jämföra investeringar som har olika ekonomisk livslängd. För 

att avgöra om en investering är lönsam eller ej används samma principer som i 

nuvärdesmetoden. Om annuiteten är större än noll är investeringen lönsam och bör 

genomföras och vid jämförelse mellan investeringar ska man välja den med största annuitet 

(Yard 2011).  

3.3.4 Internräntemetoden 
 

Internräntemetoden är den beslutsmetod som många anser vara den viktigaste metoden efter 

nuvärdesmetoden. Denna metod beräknar ett enskilt nummer som summerar meriterna av en 

specifik investering. Detta nummer är inte beroende utav kapitalmarknadens ränta, utan 

använder istället den interna ränta som finns för den specifika investeringen och är helt 

bestämd utav de inbetalningsöverskott investeringen kan komma att ge. Internräntan är den 

ränta som ger upphov till att nuvärdet för en viss investering blir noll. Grunden till denna 

metod är simpel; om internräntan är högre än diskonteringsräntan bör investeringen 

accepteras och genomföras, men om internräntan är lägre än diskonteringsräntan bör 

investeringen få ett avslag och ej genomföras (Ross, Westerfield & Jaffe, 2005, Neuhauser & 

Viscione 1973). 
 

Internräntemetoden och nuvärdesmetoden kommer alltid att ge grund för samma beslut då det 

kommer till en individuell investering, men metoderna kan komma fram till olika resultat då 

man står inför ett val mellan två olika investeringar. Anledningen till att detta sker är för att 

internräntemetoden antar att inbetalningsöverskott kan investeras på nytt genom internräntan 

medan nuvärdesmetoden antar att denna nyinvestering sker genom kapitalets 

alternativkostnad (Ross, Westerfield & Jaffe 2005).  
 

Trots internräntemetodens popularitet inom många företag är det många forskare inom detta 

område som är negativt inställda till denna beslutsmetod. För att beräkningen för internräntan 

ska bli så korrekt som möjligt är det vitalt att ha en bra uppskattning utav investeringens 

initiala kostnad, dess framtida kassaflöden samt investeringens livslängd. Ett fel i 

uppskattning av investeringens kostnad och initiala kassaflöden är direkt kopplat till ännu 

större fel i internräntan då denna ska beräknas. Detta fenomen är som mest kritiskt om 

investeringens längd är av kortare slag, om kassaflödet ökar snabbt och om delen av 

investeringskostnaden som täcks av den första periodens kassaflöden är små. Effekterna av 

uppskattningsfel i investeringen- eller projektets livslängd är mindre tydliga i studien men bör 
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undersökas noga innan det används i beräkningen för investeringens internränta. Det bör 

läggas extra resurser på detta om investeringen eller projektets egenskaper är av samma slag 

som tidigare benämnt med snabbt ökande kassaflöden och investeringskostnader som täcks av 

den första periodens kassaflöden. Studien visar även att uppskattningsfel i kassaflöden i vissa 

lägen är mycket mer allvarliga och ger större negativ effekt än uppskattningsfel i 

investeringen eller projektets livslängd (Hsiao & Smith 1978).  

 

Det finns även andra anledningar enligt Magni (2013) till att forskare är negativt inställda till 

denna metod. Internräntemetoden kan till exempel inte användas i de fall där en investering 

har flera olika avkastningsräntor. Anledningen till detta är att man i dessa fall inte vet vilken 

utav dessa räntor som är korrekt, och beroende på vilken man väljer kommer detta att 

förändra analysen och även det beslut som uppkommer utifrån denna analys. Det finns också 

fall där en investering inte har en avkastningsränta överhuvudtaget. Detta sker då 

investeringen har ett initialt utlägg i början på perioden av investeringen men också avslutar 

investeringen med ett utlägg. Beslutsfattande har här ingen information att gå på och måste i 

detta läge använda sig utav en annan metod än internräntemetoden. Magni (2013) beskriver 

även i sin artikel om de fall där kapitalkostnaderna för en investering varierar mellan perioder. 

Detta resulterar i att det inte finns någon möjlighet att jämföra investeringens 

avkastningsränta med en serie av kapitalkostnader, och på grund utav detta inte kommer 

kunna använda sig utav internräntemetoden (Magni 2013). 

3.3.5 Känslighetsanalys  
 

En känslighetsanalys är ett sätt att analysera hur känslig en specifik nuvärdesberäkning är 

samt hur den förändras till följd utav olika antaganden. I denna teknik analyserar man två 

olika typer av variabler; beroende och oberoende. Man använder här olika värden på den 

oberoende variabeln för att se hur detta påverkar och förändrar den beroende variabeln. Man 

kan genom detta tillvägagångssätt analysera flera olika delar utav nuvärdesberäkningen som 

till exempel förändring inom ränta eller livslängd. Anledningen till att man använder sig utav 

den här tekniken är för att på ett sätt kunna förutsäga resultatet av ett investeringsbeslut om en 

situation visar sig blir annorlunda än vad man hade trott. Man kan alltså testa hur olika 

situationer kommer att påverka investeringen och dess utfall. Exempel på olika variabler som 

kan komma att förändras under en investering, och som på grund utav detta är intressanta att 

göra en känslighetsanalys på är kassaflöden, kalkylränta, ekonomisk livslängd och restvärde 

(Ross, Westerfield & Jaffe 2005). 
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3.4 Användning av investeringsmetoder i företag 

 

När företag ska ta investeringsbeslut kan de använda sig utav många olika metoder, 

textböcker föreslår ofta att man ska använda sig utav nuvärdesmetoden och att man ska 

undvika andra metoder som den traditionella paybackmetoden (Daunfeldt & Hartwig 2014). 

I studien av Daunfeldt och Hartwig (2014) analyserades data från 2005 och 2008 för att se 

vilka faktorer som avgör valet av investeringsmetoder i svenska börsnoterade bolag och om 

valen skiljer sig från de rekommendationer som finns i textböcker. Beslut angående 

investeringsmetoder är oerhört viktigt för ekonomiansvariga i företaget eftersom 

investeringsmetoden avgör vilka beslut som kommer tas angående investeringsprojekt vilken i 

sin tur påverkar företagets värde. Enligt studien har man kunnat se ett samband mellan 

företagens storlek och användandet av investeringskalkylering. Man fann även ett samband 

mellan val av investeringsmetod och utbildningsnivå samt andra individuella egenskaper hos 

företagets ekonomichef. Generellt så används investeringsmetoder i lägre utsträckning i 

Sverige än i Europa och USA (Daunfeldt & Hartwig 2014). 
 

Enligt studien används nuvärdesmetoden i störst utsträckning hos svenska börsnoterade bolag 

då 61 % angav att de använder sig utav denna metod. Känslighetsanalys används av 45 % av 

företagen och paybackmetoden används frekvent eller alltid av 54 %. Från 2005 till 2008 fann 

man ingen betydande skillnad mellan val av metod. Enligt Daunfeldt och Hartwig (2014) 

använder sig stora företag av mer sofistikerade investeringsmetoder eftersom stora företag 

hanterar större projekt än små företag vilket då gör de sofistikerade metoderna billigare 

jämfört mot vad de skulle varit för små projekt. Enligt studien har man kommit fram till att 

svenska börsnoterade bolag har blivit mer sofistikerade i sitt användande av 

investeringsmetoder (Daunfeldt & Hartwig 2014). 
 

I Berkovitch & Israels studie från 2004 har man kommit fram till att det finns många 

scenarion där populära men ofta kritiserade beslutsmetoder som internräntemetoden faktiskt 

presterar bättre än vad nuvärdesmetoden gör för att vinstmaximera en investering. 

Resonemanget bakom detta är att även då nuvärdesmetoden enligt många textböcker är den 

rätta metoden att använda för att mäta värde av en investering, brukar metoden göra ett dåligt 

jobb i att implementera en urvalsprocess som maximerar företagets värde. Även då 

nuvärdesmetoden i många lägen är ett användbart verktyg vid investeringsbeslut är metoden, 
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enligt artikeln, ineffektiv som kärnmetod av ett tilldelningsförfarande. Studien visar att många 

av de företag som inte använder sig utav nuvärdesmetoden har tagit det beslutet på dessa 

grunder, och många utav de företag som har nuvärdesmetoden som sin beslutsmetod vid 

investeringar endast använder den till viss del utan att lägga hela sin tillit på metoden. Många 

väljer istället att utveckla sin nuvärdesmetod till bättre och mer tillförlitliga metoder 

(Berkovitch & Israel 2004). 

3.5 Användning av flera investeringsmetoder 

 

En longitudinell studie som utförs i Storbritannien visar på att det blir vanligare att kombinera 

flera metoder vid investeringsbeslut. I studien undersöktes 100 företag som följdes under 17 

år för att kartlägga utvecklingen av investeringsmetoder. De företag som endast använde en 

metod var år 1975 31 % och 1992 4 % år. Nyttjandet av 4 metoder ökade markant mellan 

1975 och 1992. 1975 var det 11 % som använde sig utav 4 metoder och 1992 hade det ökat 

till 36 %. Denna rörelse mot en "mer desto bättre" när det gäller utvärdering kan bero på att 

beräkningar utförs av datorer vilket underlättar mycket men även att behovet av att utforska 

de många mångfasetterade aspekter av en investering har ökat. Studien undersökte även vilka 

metoder som används. Samtliga metoder hade ökat under den studerande perioden, men det 

var nuvärdesmetoden som hade ökat mest. En bidragande faktor till detta kan vara en ökad 

medvetenhet om pengars tidsvärde i beslutsfattande. En mer trolig förklaring ligger i den 

ökande användningen av datorkalkylprogram, vilket medför att nuvärdesberäkningar blir lika 

enkla som paybackberäkningar (Pike 1996).  

3.6 Investeringsmetoder i svenska företag 

 

I Sverige tillfrågades 528 företag om vilka investeringsmetoder de nyttjar. Urvalet var de 500 

största företagen i Sverige samt några noterade företag på Stockholmsbörsen (Sandahl & 

Sjögren 2003). Fördelningen av metoderna såg ut på följande vis i de företagen som svarade 

på enkäten:  
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Metod Användning Ranking 

Paybackmetoden 78,1 % 1 

Nuvärdesmetoden 52,3 % 2 

Internräntemetoden 22,7 % 3 

Annuitetsmetoden 10,2 % 6 

Kostnadsberäkningar 30,5 % 5 

Varav diskonteringsbaserade metoder 64,8 % 
 

(Tabell 3 Fördelning av investeringsmetoder hos respondenterna i Sandahl och Sjögrens 

studie från 2003) 

 

Respondenterna fick även ranka metoderna beroende på deras betydelse. Paybackmetoden 

blev rankad som nummer ett, nuvärdesmetoden nummer två, internräntemetoden nummer 3, 

kostnadsberäkningar som nummer 5 samt annuitetsmetoden blev rankad som nummer 6 

(Sandahl & Sjögren 2003).  

Paybackmetoden är den som används mest i alla branscher. Användningen av 

nuvärdesmetoden har ökat under åren, även om användningen av diskonteringsbaserade 

metoder i allmänhet oförändrad. En annan slutsats är att traditionen är en viktig faktor som 

förklarar valet av investeringsmetoder. Stora företag inom tillverkningsindustrin använder 

diskonteringsbaserade metoder oftare än andra företag. I allmänhet verkar företag 

obekymrade över de skattemässiga konsekvenserna som ett investeringsbeslut genererar 

(Sandahl & Sjögren 2003).  
 

Sandahl och Sjögren (2003) fann inga uppenbara skillnader eller trender i utnyttjandet av 

paybackmetoden eller nuvärdesmetoder mellan de stora företagen och de mindre. I de större 

företagen var användningen av internräntemetoden högre än i de mindre företagen. Den andra 

frågeställningen i studien baserades på antagandet att större företag har en längre tradition av 

att använda diskonteringsbaserade metoder. En annan viktig faktor är att de stora företagen 

har arbetskraft, kunskap och de förfaranden som behövs för att hantera dessa metoder. 
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Dessutom gör stora företag investeringar oftare och de kan därför förväntas ha utvecklat 

formella procedurer. Hos de största företagen är diskonteringsbaserade metoder vanligare än 

paybackmetoden. Detta resultat tycks vara relaterad till ett högt utnyttjande av 

diskonteringsbaserade metoder bland stora offentlig företag och noterade bolag. 

Kostnadsberäkning och kostnadsbaserade metoder är vanligast i små företag. Dessa resultat 

ger ett visst stöd för att stora företag använder sofistikerade metoder oftare än små företag 

(Sandahl & Sjögren 2003).  

3.7 Ekonomisk utveckling och val av investeringsmetod 

 

Hermes, Smid och Yao (2007) har i sin studie studerat investeringsmetoder i 250 Holländska 

företag och 300 Kinesiska företag. Studiens syfte var i huvudsak att se om den ekonomiska 

utvecklingen har någon påverkan på val av investeringsmetod. I studien kom Hermes, Smid 

och Yao (2007) fram till att Holländska företag i större utsträckning använder sig utav 

sofistikerade metoder än företag i Kina. Författarna valde att studera Kina eftersom landet har 

en mindre utvecklad ekonomi medan Nederländerna anses som ett typiskt exempel på en 

utvecklad europeisk ekonomi. De fann alltså ett positivt samband mellan den ekonomiska 

utvecklingen och val av investeringsmetod. En annan parameter som undersökts är 

ekonomichefens ålder och grad av utbildning för att se om det kan kopplas till val av 

investeringsmetod. Enligt studien är nuvärdesmetoden den populäraste metoden hos företag i 

Nederländerna, denna metod används utav 89 % av företagen. Enligt studien används 

nuvärdesmetoden i större utsträckning i större företag medan paybackmetoden används mer i 

små företag. I Kina använder sig 89 % av företagen av internräntemetoden och 

paybackmetoden medan nuvärdesmetoden endast används hos 49 % av företagen (Hermes, 

Smid & Yao 2007). 
 

Hermes, Smid och Yao (2007) fann i sin studie, efter att ha studerat ekonomichefers ålder och 

grad av utbildning, att ekonomichefer med högre utbildning använder sig utav 

nuvärdesmetoden i större utsträckning än ekonomichefer med lägre utbildning. Utifrån detta 

har Hermes, Smid och Yao (2007) dragit slutsatsen att den ekonomiska utvecklingen i ett land 

påverkar valet av investeringsmetod. Detta beror på flera faktorer, den finansiella marknaden 

har utvecklats vilket gör diskonteringsbaserade metoder mer lämpliga och nödvändiga samt 

att utvecklingen har pressat ekonomichefer till att använda sig utav mer sofistikerade metoder. 

De argumenterar även för att utbildningen för ekonomichefer har förbättras över åren vilket 

ökar möjligheten och förståelsen till att använda sofistikerade metoder. De menar även att den 
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ökade användningen av datorer och teknologi samtidigt som kostnaderna minskat har 

stimulerat användningen av mer sofistikerade metoder (Hermes, Smid & Yao 2007). 

3.8 Konceptuell modell 
 

Utifrån den insamlade teorin har vi kommit fram till fyra huvudfaktorer som påverkar valet av 

investeringsmetod i ett företag Dessa är storlek på företaget, utbildningsnivå på den som tar 

fram kalkylen, vilken typ av investering som genomförs i företaget och storleken på 

investeringen.  
 

 

(Bild 2 Faktorer som påverkar val av investeringsmetod) 
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4. Empiri 
 

Empiriavsnittet lägger fram det material som samlats in genom intervjuer med de utvalda 

företagen. Avsnittet börjar med en presentation av vilka typer av investeringar företagen 

genomför. Därefter presenteras de investeringsmetoder företagen använder sig utav, hur 

många metoder de använder samt, användning av kalkylränta och utbildningsnivån på den 

som tar fram underlaget till kalkylen.  

 

Den empiri som ligger till grund för studien har samlats in genom intervju och 

telefonintervjuer med 15 skogsföretag. Företagen är indelade efter storlekskategori och 

presenterad därefter. Inom varje kategori har 5 företag intervjuats. I denna studie benämns 

stora företag de företag som omsätter mer än 500 miljoner kronor. Medelstora företag 

omsätter mellan 10 och 50 miljoner och små företag omsätter under 10 miljoner kronor.  

4.1 Typer av investeringar 

4.1.1 Stora företag 
 

Hos de stora företagen var de påtvingande investeringarna vanligast. Vid dessa typer av 

investeringar angav företagen att inga kalkyler gjordes. De typer av investeringar som 

utfördes i störst utbredning efter påtvingade investeringar var kapacitetshöjande investeringar 

och ersättningsinvesteringar. Investeringar i nya produkter gjordes inte alls hos de tillfrågade 

företagen. Rationalisering var den typ av investering som gjordes i lägst utsträckning. På 

denna fråga kunde företagen välja flera svarsalternativ.  
 

Typ av investering Antal 

Kapacitetshöjande investeringar 4 

Ersättningsinvesteringar 4 

Rationalisering 1 

Påtvingande investeringar 5 

Investeringar i nya produkter (FoU) 0 

(Tabell 4 typer av investeringar på stora företag) 
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4.1.2 Medelstora företag 
 

Hos de tillfrågade medelstora företagen var ersättningsinvesteringar den vanligaste typen av 

investering. Därefter var kapacitetshöjande investeringar vanligast och på delade tredje plats 

var rationaliseringsinvesteringar, påtvingande investeringar samt investeringar i nya 

produkter.  
 

Typ av investering Antal 

Kapacitetshöjande investeringar 3 

Ersättningsinvesteringar 5 

Rationalisering 1 

Påtvingande investeringar 1 

Investeringar i nya produkter (FoU) 1 

(Tabell 5 typer av investeringar på medelstora företag) 

4.1.3 Små företag 
 

Efter de intervjuer som gjorts med små företag kunde man konstatera att alla de tillfrågade 

företagen endast gjorde ersättningsinvesteringar genom att ersätta gamla och trasiga maskiner.  
 

Typ av investering Antal 

Kapacitetshöjande investeringar 0 

Ersättningsinvesteringar 5 

Rationalisering 0 

Påtvingande investeringar 0 

Investeringar i nya produkter (FoU) 0 

(Tabell 6 typer av investeringar på små företag) 
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(Diagram 1 olika typer av investeringar) 

4.2 Investeringsmetoder 

4.2.1 Stora företag 
 

I de intervjuer som har gjorts inom de stora företagen kunde man se att den mest populära 

metoden att använda inom dessa företag är paybackmetoden, både diskonterad payback och 

den traditionella paybackmetoden. 4 av 5 företag nyttjade paybackmetoden. 1 av de 4 

företagen använde metoden eftersom den var bäst och enklast att redovisa för företagets 

styrelse vid beslutstagande. Ett utav företagen använde paybackmetoden som en första 

utgallring eller för mindre investeringar. Ett annat företag använde endast paybackmetoden 

för investeringar där denna metod var lämplig. Det sista företaget använde paybackmetoden 

för samtliga investeringar men de använd då en diskonterad payback.  
 

Intervjuerna visade att nuvärdesmetoden och den kostnadsbaserade metoden var de metoder 

som användes i störst utsträckning efter paybackmetoden. Två utav fem av de tillfrågade 

företagen använde nuvärdesmetoden. Nuvärdesmetoden var enligt ett utav de stora företagen 

den metod som passade bäst för skoglig verksamhet, då de stora företagen ofta gör stora 

investeringar. Ett företag använde sig utav nuvärdesmetoden som sedan kombinerades med 

internräntemetoden. För att ta beslut om investeringen jämförde företaget sin 
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nuvärdesberäkning med sin internränteberäkning och kunde efter detta se om investeringen 

skulle genomföras eller inte, alternativt vilken investering som skulle genomföras när 

företaget hade flera investeringar att välja mellan. Två utav fem företag använde sig utav 

kostnadsbaserade metoder där man såg till kostnader, historik och erfarenheter när de skulle 

göra beräkningar för ett investeringsbeslut. De gånger båda företagen använde denna 

osofistikerade metod var vid tillfällen då typen av investeringar gjorde det svårt för företaget 

att utföra mer sofistikerade beräkningar, som till exempel vid IT-investeringar. 

4.2.2 Medelstora företag 
 

De intervjuer som gjordes med medelstora företag visade på att kostnadsbaserade metoder där 

den ansvarige ser till kostnader, historik inom området samt erfarenhet var den metod som 

användes i samtliga medelstora företag. Ett företag använde endast denna metod som underlag 

för beslut medan resterande fyra företag använde den vid vissa typer av investeringar och gick 

över till andra typer utav metoder vid andra investeringar. Anledningen till att de medelstora 

företagen valda att använda denna metod var för att många inte kände att det var nödvändigt 

med en större grad utav sofistikerade metoder för den typen av investeringar de gjorde i sitt 

företag. De kände i många fall att deras erfarenhet och historik med liknande investeringar 

gav tillräckligt mycket grund för att kunna presentera en välgrundad utredning till 

beslutsfattande. Vid val utav två olika investeringar tyckte företagen att det var tillräckligt 

med utredning att ställa de olika alternativkostnaderna mot varandra för att se vilket som är 

det bästa valet för företaget.  
 

De alternativa metoderna företagen använde vid sidan av den kostnadsbaserade metoden var 

paybackmetoden, nuvärdesmetoden samt annuitetsmetoden. 2 av 5 använde 

nuvärdesmetoden, 2 av 5 använde paybackmetoden och 1 företag använde sig utav 

annuitetsmetoden. De gånger företagen valda att nyttja någon utav de mer sofistikerade 

metoderna handlade det om en investering som var av större slag. 

4.2.3 Små företag 
 

I de små företagen var det 4 av 5 som uppgav att de inte använde sig utav någon kalkylmetod 

när de gjorde en investering. Dessa företag tittade endast på hur mycket en viss investering 

kostade samt hur mycket kapital företaget hade att lägga på den specifika investeringen. Det 

företaget som gjorde kalkyler med hjälp av mer sofistikerade metoder använde sig utan både 

nuvärdesmetoden, internräntemetoden, kostnadsbaserade metoder samt att den ansvarige i 
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detta företag i många lägen utförde en känslighetsanalys för att se till de olika riskerna som är 

kopplade till investeringen. 

4.2.4 Sammanfattning - Investeringsmetoder 
 

I de intervjuer som har gjorts med stora, medelstora och små företag kan man se att de stora 

företagen i större utsträckning använder sig utav metoder som inte enbart tar hänsyn till 

kostnader, som den kostnadsbaserade metoden gör. Företagen hade möjlighet att välja flera 

svarsalternativ på denna fråga om det var så att företaget använde sig av fler än en 

metod.  Den mest använda metoden är överlägset paybackmetoden, och i dessa fall både den 

diskonterade varianten och den traditionella varianten. Andra metoder som används är 

nuvärdesmetoden och internräntemetoden.  
 

Till skillnad från de stora företagen använder sig alla de medelstora företagen utav någon typ 

av kostnadsbaserad metod då de anser att vikten av den ansvariges erfarenhet inom området i 

kombination med historik och kostnader är den bästa vägen att gå för att få ett välgrundat 

beslutsunderlag till en investering. En del av företagen använder endast denna metod medan 

det också finns företag som använder andra metoder i kombination med den kostnadsbaserade 

metoden eller att de använder andra metoder vid olika typer av investeringar. De mest 

populära vid dessa fall är paybackmetoden och nuvärdesmetoden.  
 

Den största delen utav de små företagen använder sig inte utav någon speciell typ utav 

investeringsmetod. Det företaget som gjorde detta använde sig utav sofistikerade metoder som 

nuvärdesmetoden, internräntemetoden, kostnadsbaserade metoder samt känslighetsanalyser.  
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(Diagram 2 användning av investeringsmetoder) 

 

4.3 Användning av fler än en metod 

4.3.1 Stora företag 
 

Antal metoder Antal företag 

1 2 

2 2 

3 1 

                         (Tabell 7 användning av antal investeringsmetoder i stora företag) 

 

För de stora företagen är det 3 utav 5 företag som använder sig utav fler än en kalkylmetod. 

Två företag använder sig utav en metod, två använder sig utav två metoder och ett företag 

använder sig utav tre metoder. De företag som använder sig utav en metod använder sig utav 

paybackmetoden och diskonterad payback. För båda dessa företag har detta beslut tagits från 

styrelsen och kravet är att samtliga kalkyler ska redovisas på detta sätt. De två företagen som 
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använder två metoder nyttjar båda en kostnadsbaserad metod. Det ena företaget använder 

nuvärdesmetoden medan det andra företaget paybackmetoden som andra metod.  
 

Företaget som använder sig utav nuvärdesmetoden och den kostnadsbaserade metoden 

använder nuvärdesmetoden för stora investeringar och den kostnadsbaserade metoden för 

mindre investeringar. Dessa två metoder lämpas sig bäst för företagets verksamhet och det är 

därför dessa två metoder används. I det företag där paybackmetoden och den 

kostnadsbaserade metoden används så används de inte i kombination utan används för olika 

investeringar. Ett företag använder tre metoder och dessa är nuvärdesmetoden, 

internräntemetoden och paybackmetoden. För stora investeringar används nuvärdesmetoden 

och internräntemetoden i kombination med varandra och kombineras för att rätt beslut ska 

kunna fattas. Paybackmetoden används för små investeringar och används även ibland som 

utgallringsmetod när företaget har flera olika investeringar att välja mellan.  

4.3.2 Medelstora företag 
 

Antal metoder Antal företag 

1 1 

2 3 

3 1 

(Tabell 8 användning av antal investeringsmetoder i medelstora företag) 

 

Ett av de fem företagen använder sig utav tre metoder, den kostnadsbaserade metoden, 

paybackmetoden och annuitetsmetoden. De olika metoderna används för olika syften och 

kombineras ej. Annuitetsmetoden och paybackmetoden används för större investeringar 

medan den kostnadsbaserade metoden används för mindre investeringar. Tre företag använder 

sig utav 2 metoder. Två företag använder då den kostnadsbaserade metoden och 

nuvärdesmetoden. Nuvärdesmetoden används för större investeringar medan den 

kostnadsbaserade metoden används för mindre investeringar. Ett av de tre företagen använder 

sig utav den kostnadsbaserade metoden och paybackmetoden då några andra metoder inte 

anses som rimliga. Företaget investerar mycket i IT och där används den kostnadsbaserade 

metoden då ingen annan metod är rimlig medan man vid övriga investeringar använder sig 

utav paybackmetoden. Det företag som endast använder sig utav en metod använde då den 
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kostnadsbaserade metoden och angav att kompetensen inte fanns i företaget att utföra 

avancerade kalkyler.  

4.3.3 Små företag 
 

Antal metoder Antal företag 

0 4 

4 1 

(Tabell 9 användning av antal investeringsmetoder i små företag) 

 

Det företaget som använde sig utav investeringsmetoder vid investeringar hade valt att 

kombinera de olika metoderna när de räknade ut lönsamheten för en viss investering. 

Anledningen till att de gjorde detta var för att detta enligt ekonomiansvarige gav företaget ett 

så säkert underlag som möjligt inför en investering. Ekonomiansvarige ville dock poängtera 

att trots att de använder sig utav fler olika metoder och känslighetsanalys är en investering 

alltid osäker, och speciellt inom skogsindustrin.  

4.3.4 Sammanfattning - Användning av fler än en metod 
 

Det skiljer inte mycket mellan de stora företagen och de medelstora företagen när det kommer 

till antalet metoder som används. Den skillnad som kan ses är i vilken eller vilka metoder som 

används. De stora företagen använder mer sofistikerade metoder som nuvärdesmetoden, 

internräntemetoden och diskonterad payback. Det är även vanligt att stora företag använder 

sig utav mer osofistikerade metoder som paybackmetoden och kostnadsbaserade metoder.  
 

För de medelstora företagen är den kostnadsbaserade metoden den vanligaste. Samtliga 

företag uppgav att de använder sig utav kostnadsbaserade metoder när investeringsbeslut ska 

tas. De medelstora företagen som använder sig av mer sofistikerade metoder uppgav att de 

endast använder dessa vid beslut om större investeringar.  
 

Det mindre företaget som använder sig utav investeringsmetoder vid investeringar använde 

sig utav 4 olika metoder och kombinerade dessa för att få ett så pass bra underlag till en 

investering som möjligt. 



	

	

45	

 

(Diagram 3 användning av antal investeringsmetoder) 

 

4.4 Användning av kalkylränta  
 

4.4.1 Stora företag 
 

I de stora företagen var det en majoritet som använder en kalkylränta (3 av 5). Av de 

företagen som svarade ja tog alla hänsyn till risk. De två företag som inte använde en 

kalkylränta använder inte en metod där en kalkylränta behövs, då de bara använder 

paybackmetoden och en kostnadsbaserad metod.  
 

Ja 3 

Nej 2 

(Tabell 10 användning av kalkylränta i stora företag) 
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4.4.2 Medelstora företag  
 

I de medelstora företagen använder mer än hälften en kalkylränta (3 av 5). Av dessa tog två 

företag hänsyn till risken. De företag som inte använde en kalkylränta hade en 

kostnadsbaserad metod eller paybackmetoden.  
 

Ja 3 

Nej 2 

(Tabell 11 användning av kalkylränta i medelstora företag) 

4.4.3 Små företag  
 

Av de små företagen använde sig 1 av 5 företag utav en kalkylränta. De företag som inte 

använde en kalkylränta använda sig inte heller av kalkyler, de tittar endast på kostnader. 

Företaget som använde sig utav en kalkylränta räknade fram denna till varje ny investering 

och använde den sedan i nuvärdesmetoden och internräntemetoden. I denna kalkylränta tog 

man hänsyn till risken.  
 

Ja 1 

Nej 4 

(Tabell 12 användning av kalkylränta i små företag) 
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(Diagram 4 användning av kalkylränta) 

 

4.5 Utbildning hos den som gör utredningen till ett beslutsunderlag 

4.5.1 Stora företag 
 

I intervjuer med de stora företagen kunde man se att alla de som arbetade med framtagandet 

av underlag för investeringar hade en universitetsutbildning. Utbildningen hos de tillfrågade 

ansvariga var; jägmästare, civilekonom eller civilingenjör.  
 

Beslut om genomförandet av en investering gjordes i många fall utav någon högre upp i 

företaget. Exempel på beslutstagare i företagen var VD:n, styrelsen eller koncernen. Typen av 

investering samt kapitalet investeringen innefattade hade stor roll för vem i företaget det var 

som skulle ha mest inflytande i vilket beslut som skulle tas. I ett utav de tillfrågade företagen 

var det bestämt att investeringar över 100 miljoner skulle tas i koncernen, över 50 miljoner av 

koncern VD:n och investeringar under detta av VD:n för det specifika företaget.  

4.5.2 Medelstora företag 
 

I de medelstora företagen var det två utav de fem tillfrågade företagen vars utredningsansvarig 

hade en universitetsutbildning. En utav de utbildade hade en examen som jägmästare, vilket är 

en 5 årig utbildning inom skogskunskap. Den andra utredningsansvarige hade en examen som 
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civilingenjör. Utbildningsnivån hos de resterande 3 företagen låg på gymnasienivå. Ett utav 

företagens ansvariga hade även gått en ekonomikurs utöver detta.  
 

Trots att många utav de tillfrågade företagen saknar universitetsutbildning har samtliga stor 

erfarenhet inom branschen. Alla de tillfrågade företagen hade en underlagsansvarig med 

erfarenhet mellan 20 och 40 år inom skogsbranschen och inom beslutsunderlag för 

investeringar. Man kunde även i dessa medelstora företag se att VD:n och styrelsen i 

företagen i många fall var delaktig i att utveckla beslutsunderlaget till investeringen. 

4.5.3 Små företag 
 

I de små företagen var det 4 av 5 företag som angav att de inte hade någon på företaget med 

någon universitetsutbildning. Utav dessa företag utförde samtliga inga typer av kalkyler innan 

beslut skulle tas om en ny investering. Ett utav de små företagen använde sig utav fyra 

kalkylmetoder vid investeringsbeslut, dessa utformades av ekonomiansvarig på företaget som 

har en civilingenjörsutbildning med inriktning mot ekonomi.  

4.5.4 Sammanfattning - Utbildning  
 

De stora företagen hade i samtliga fall en utbildad person som är ansvarig för underlaget till 

kalkylen. Erfarenheten inom området är lång hos de personer som är involverade i att ta fram 

underlag för en investering. I många utav de större företagen delar man upp de beslut som ska 

tas på olika avdelningar, alternativt personer, beroende på vilket område och det kapital 

investeringen gäller.  
 

I de medelstora företagen kunde man konstatera att många utav de tillfrågade företagen inte 

hade en person med universitetsutbildning som tar fram underlag till investeringar. Dessa 

företag hade dock en lång erfarenhet inom skogsindustrin och beslutsunderlag. Man kunde 

även konstatera att VD:n eller styrelsen i många fall hjälpte till med underlaget till kalkylen.  
 

I de små företagen kan man se en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och val av 

kalkylmetod. De företag som inte har någon med universitetsutbildning gör inga kalkyler 

medan det företaget med en civilingenjör som ansvarar för kalkylen utför många olika och 

sofistikerade kalkyler.  
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(Diagram 5 Universitetsutbildning på personen som tar fram innehållet till kalkylen)  
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5. Analys 
 

Analysavsnittet presenterar en jämförelse mellan teori och empiri. Avsnittet är uppbyggt efter 

följande struktur; analys utav de investeringsmetoder företagen använder, hur många 

metoder företagen använder sig utav, vilka investeringar som är vanligast inom företagen 

samt utbildningsnivå på den som tar fram kalkylen samt vilken påverkan det har vid val av 

investeringsmetod.  

 

15 företag, det vill säga 5 stora, 5 medelstora och 5 små företag ligger till grund för denna 

studie. De har intervjuats angående investeringsmetoder, kalkylränta, vilka typer av 

investeringar som utförs på företaget samt utbildningsnivån på den person som tar fram 

innehållet till kalkylen. Med hjälp av den utvalda teorin kommer analysen svara på studiens 

frågeställningar och försöka ge svar på varför empirin ser ut som den gör.  

5.1 Investeringsmetoder  
 

Storleken har betydelse vid val av investeringsmetod, större företag använder sig utav mer 

sofistikerade metoder än små företag (Brunzell, Liljeblom & Vaihekoski 2013, Daunfeldt & 

Hartwig 2012, Bennouna, Meredith och Marchant 2010).  
 

De svenska skogsföretag som studerats visar på liknande resultat. Hos de stora företagen är 

nuvärdesmetoden och paybackmetoden vanligast. Den vanligaste metoden för de medelstora 

företagen är kostnadsbaserade metoder där man endast tittar på kostnader medan i de små 

företag är vanligast att inte göra några kalkyler alls vid investeringsbeslut. Dessa resultat 

överensstämmer med tidigare nämnd forskning om att det finns ett samband mellan storleken 

på företaget och grad av sofistikering av investeringsmetod. En anledning till detta kan, som 

Sandahl och Sjögren (2003) nämner, vara att stora företag har mer kunskap, kompetens och 

resurser som möjliggör användandet av mer sofistikerade metoder. I de små företagen var det 

endast ett företag som utförde beräkningar för investeringar, detta för att kompetensen i de 

övriga företagen inte fanns. Vi anser att en enklare beräkning som paybackmetoden hade 

kunnat vara fördelaktig för de små företagen eftersom investeringar alltid har en långsiktig 

påverkan på företaget. Att inte grunda investeringar på några typer av kalkyler kan få negativa 

konsekvenser, speciellt för små företag då de i många fall har mindre kapital än stora företag. 

Detta resulterar i att en olönsam investering kan påverka de små företagen till högre grad än 

vad det gjort för stora företag. Två av de stora företagen använde sig endast utav 
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osofistikerade metoder. Ett företag använde sig utav paybackmetoden och kostnadsbaserade 

metoder och det andra företaget använde sig endast utav paybackmetoden. För dessa stora 

företag anser vi att de inte utnyttjar sina resurser till sin maximala potential. Dessa företag 

innehar kompetens som behövs för att kunna använda mer sofistikerade metoder som 

nuvärdesmetoden och internräntemetoden och bör därför använda dessa. Konsekvensen av att 

använda osofistikerade metoder som paybackmetoden medför att beslut kan tas på 

otillräckliga grunder eftersom metoden ej tar hänsyn till vad som händer efter 

återbetalningstiden och pengars tidsvärde och därmed inte till graden av lönsamhet.  
 

Daunfeldt och Hartwig (2012) nämner även att större företag hanterar större projekt än små 

företag. På grund utav detta blir kostnaderna för kalkylen lägre i förhållande till projektets 

totala kostnad och det kan då bli mer lönsamt för företaget att använda mer avancerade 

metoder. Detta kan vara en förklaring till att de stora företag som blivit intervjuade använder 

sofistikerade metoder i större utsträckning än vad de små företagen visade sig göra. 

Sofistikerade metoder används även i stor utsträckning hos de medelstora företagen och då 

studiens medelstora företag omsätter 10 till 50 miljoner rör det sig fortfarande om stora 

summor vilket förklarar varför utbredningen av sofistikerade metoder är så pass vanliga även i 

denna kategori. I de medelstora företagen används dock de sofistikerade metoderna oftast vid 

beslut av större investeringar medan kostnadsbaserade metoder är absolut vanligast vid 

mindre investeringar, vilket även här visar på att projektets storlek har en direkt koppling till 

vilken metod företaget väljer att använda sig utav. Att använda sofistikerade metoder är både 

kostsamt och tidskrävande vilket gör att det blir olönsamt att använda dessa vid mindre 

investeringar, detta påvisar även Daunfeldt och Hartwig (2012) i sin studie. Konsekvenserna 

av detta blir att mer korrekta beslut tas på stora investeringar där man använder mer 

sofistikerade metoder än vid mindre investeringar. Att utföra beräkningar på mindre 

investeringar kan medföra att kostnaden bli högre än nyttan vilken vi tror kan vara en 

förklaring till varför företag väljer att använda enklare beräkningar för mindre investeringar. 

Haka, Gordon och Pinches (1985) har studerat om sofistikerade metoder påverkar företagets 

prestationer. Detta hade kunnat vara ett argument för att företag ska använda sig av mer 

sofistikerade metoder men enligt Haka, Gordon och Pinches (1985) studie fann de enbart ett 

samband på kort sikt och inte på lång sikt. Eftersom en investering är ett långsiktigt handlande 

kan det vara ett ytterligare motiv till att man inte bör lägga resurser på sofistikerade kalkyler. 
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Sandahl och Sjögren (2003) tar upp att traditionen i ett företag har stor betydelse vid val av 

investeringsmetod. Många företag inom skogsbranschen har funnits länge och man kan då 

anta att traditionen är stark. Den investeringsmetod som används behöver inte var de optimala 

utan beslutet om vilket metod som ska användas har tagits uppifrån. Ett exempel finns hos ett 

av de stora företagen som studerats där paybackmetoden används eftersom styrelsen vill att 

kalkylerna ska presenteras på detta sätt trots att kompetensen finns inom företaget för att 

använda mer sofistikerade kalkyler. Trots att paybackmetoden har fått utstå mycket kritik av 

teoretiker kan vi i vår studie se att metodens utbredning är stor. Av studiens 15 tillfrågade 

företag använder sig 5 företag av paybackmetoden. En av anledningarna till metodens 

popularitet kan bero på metodens enkelhet men det kan också bero på att metoden använts 

under en lång tid tillbaka inom företagen. Detta kan leda till att företag som besitter hög 

kompetens följer gamla mönster och inte ger sofistikerade metoder en chans som långsiktigt 

hade kunnat vara ett bättre alternativ för företaget. Hos det stora företaget som endast använde 

paybackmetoden hade beslutet angående denna kalkylmetod tagits av styrelsen. Vi anser att 

detta beslut istället borde tas av de som är mest involverade i kalkylprocessen eftersom de i 

många fall besitter högre kompetens och kunskap inom detta område än vad styrelsen gör. 

Hade beslutet flyttats över till de som har ansvar för kalkylen hade antagligen andra metoder 

använts inom företaget eftersom kalkylmetoden då hade speglat den kompetens som finns 

inom företaget.  
 

Hsiao och Smith (1978) kritiserar internräntemetoden eftersom investeringar ofta innefattar 

behov av uppskattningar som kan bli fel. Magni (2013) kritiserar även metoden då en 

investering kan ha olika avkastningsräntor vilket gör det svårt att avgöra vilken 

avkastningsränta som är korrekt att använda. Vid internräntemetoden är det vitalt att dessa 

uppskattningar bli så felfria som möjligt för att man ska kunna erhålla en korrekt internränta, 

som i sin tur ligger till grund för beslutet. Endast 2 utav de 15 tillfrågade företagen använde 

internräntemetoden, ett stort företag och ett litet företaget. En anledning till detta kan vara att 

internräntemetoden är en svår metod som kräver många uppskattningar av olika värden som i 

sin tur kan leda till fel. De företag som använde sig utav internräntemetoden använde inte 

denna metod enskilt utan använde metoden som komplement till andra metoder vid 

investeringsbeslut. Detta kan bero på de osäkerhetsfaktorer som Hsiao och Smith (1978) lagt 

fram. Enligt Ross, Westerfield och Jaffe (2005) är internräntemetoden den viktigaste metoden 

efter nuvärdesmetoden. Vi anser att de medelstora men framför allt de stora företagen bör 

använda internräntemetoden i större utsträckning. På stora företag där kompetensen finns blir 
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risken lägre för uppskattningsfel och sannolikheten blir högre att metoden ger en korrekt 

internränta som i sin tur kan användas som ett välgrundat beslutsunderlag. Enligt Berkovitch 

& Israel (2004) använder sig företag av mer sofistikerade metoder vid 

investeringsberäkningar och nuvärdesmetoden är den mest populära. Detta är av intresse då 

studien visade att den ofta kritiserade internräntemetoden vid många tillfällen faktiskt 

presterar bättre än vad just nuvärdesmetoden gör. Anledningen till detta var enligt Berkovitch 

& Israel (2004) att nuvärdesmetoden i flera fall gör ett dåligt jobb i att implementera en 

urvalsprocess som maximerar företagets värde. Vi anser att de intervjuade skogsföretagen 

som i dagsläget använder nuvärdesmetoden och som står mellan ett val av två olika 

investeringar kan överväga att använda internräntemetoden, då denna gör ett bättre jobb än 

just nuvärdesmetoden i att ranka två olika investeringar och på det sättet vinstmaximera sin 

investering.  
 

Adler (2003) menar dock att varken nuvärdesmetoden eller internräntemetoden behöver vara 

den bästa lösningen vid beslut utav investeringar. Den data som är nödvändig för att utföra 

kalkylerna finns inte alltid tillgängliga vilket gör att beslut fattas på felaktiga grunder eller att 

man fattar fel beslut. Fokus bör enligt Adler (2003) inte bara ligga på siffror utan man bör 

istället fokusera på entreprenörskap. I intervjuerna med företagen fick man en klar bild av att 

företagen i många lägen såg till erfarenhet, historik och vad som kändes som ett bra beslut för 

det specifika företaget när det kom till investeringar. Dessa företag tyckte att dessa variabler 

var av större vikt än en kalkyl vid beslut av en investering. Vi tror att kalkyler i vissa fall inte 

behöver vara den bästa lösningen utan att erfarenhet kan överväga en kalkyls fördelar. Vid 

beslut om en investering är det många faktorer som spelar in. I många fall kan erfarenhet och 

historik fånga upp fler av dessa faktorer än vad en kalkyl gör. Ett exempel på detta kan vara 

tidigare erfarenhet och relationer till leverantörer som gör att man tar ett visst beslut som inte 

endast grundar sig på vad en kalkyl säger.  
 

Espinoza och Morris (2013) kritiserar nuvärdesmetoden eftersom denna metod samlar alla 

risker som är förknippade med projektet till en enda parameter. Den riskjusterade 

diskonteringsräntan fås inom denna metod genom att man lägger på en riskpremie på den 

riskfria räntan. Espinoza och Morris (2013) menar på att risk och tid är två separata variabler 

och genom att använda dem som en variabel så leder det till värderingsfel. Dessa 

värderingsfel blir särskilt stora vid långsiktiga investeringar. Då skogsbranschen präglas av 

många långsiktiga investeringar kan det vara något att beakta för de företag som väljer att 
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använda nuvärdesmetoden. Espinoza och Morris (2013) har lagt fram ett alternativ till 

nuvärdesmetoden där tidsvärdet av pengar frikopplas från risken. Denna metod som kallas 

frikopplat nuvärde, skulle kunna vara ett alternativ för de företag som använder den vanliga 

nuvärdesmetoden för att på så sätt minska värderingsfelen vid ett investeringsbeslut.  
 

Enligt Sandahl och Sjögren (2003) är paybackmetoden den populäraste metoden i svenska 

företag och metoden blev rankad som den viktigaste metoden av de svenska företagen. Boyle 

och Guthrie (2000) kritiserar dock paybackmetoden då en investering endast anses lönsam om 

återbetalningstiden är kort vilket gör att projekt med lång återbetalningstid alltid sållas bort. 

Trots metodens enkelhet fortsätter Boyle och Guthrie (2000) argumentera för att metoden har 

sina nackdelar. Paybackmetoden tar enligt författarna inte hänsyn till kassaflödet efter 

återbetalningstiden och den ignorerar penningvärdet över tid. Även Yard (2000) tar upp 

metodens brister i sin studie men lägger fram förslag på hur dessa brister kan minimeras. Han 

menar dock på att om man utvecklar metoden så förloras metodens enkelhet. Yard (2000) 

menar även på att många företag använder paybackmetoden som ett komplement eller som en 

första utgallring. Ett stort företag använde paybackmetoden som en första utgallring men gick 

sedan över till sofistikerade metoder. Vi anser att det är positivt att använda paybackmetoden 

som en första utgallring eftersom man då inte lägger onödigt mycket resurser på kalkyler som 

inte är relevanta för beslutet. Att utföra sofistikerade beräkningar för alla investeringsval kan 

bli för kostsamt och tidskrävande. Ett stort företag använde sig endast utav den traditionella 

paybackmetoden vilket vi anser är en för simpel metod för företagets storlek. De stora 

företagen i vår studie omsätter mer än 500 miljoner kronor vilket gör att vi antar att 

investeringar i dessa företag innefattar stor mängder kapital. Att använda paybackmetoden 

som inte tar hänsyn till pengars tidsvärde medför att beslut kan fattas på otillräckliga grunder 

som de sofistikerade metoderna tar hänsyn till. Att använda paybackmetoden kan även 

medföra att långsiktiga investeringar sållas bort som hade kunnat vara lönsamma för 

företaget. Då paybackmetoden är en så pass enkel metod att använda anser vi att de fyra små 

företagen som inte använder någon kalkyl alls borde kunna använda denna. Genom detta hade 

de små företagen kunnat ta bättre investeringsbeslut eftersom beslutet grundas på någon typ 

av beräkning.   
 

Yard (2000) ger förslag på en modifierad payback där man ska ta hänsyn pengars tidsvärde. 

Denna metod, så kallad diskonterad payback, kan likställas till nuvärdesmetoden. Idag är det 

dock den traditionella paybackmetoden som dominerar i svenska företag. Yard (2000) menar 
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på att investeringar ofta har ett osäkert tidsmönster och kassaflöden vilket då motiverar 

användningen av den traditionella paybackmetoden även fast det finns tid för mer avancerade 

metoder. I de tillfrågade företagen var paybackmetoden en av de populäraste metoderna. 

Även hos de stora företagen var utbredningen av paybackmetoden stor. Tre stora företag 

använder sig utav paybackmetoden, där ett av företaget endast använder sig utav denna 

metod. Det är intressant att se att metoden används av många företag trots att den utstått 

mycket kritik. Detta kan bero på Yards (2000) påstående att investeringar är så pass osäkra att 

simpla och enkla metoder är att föredra framför metoder som kräver mycket resurser. Ett utav 

de stora företagen använde sig uteslutande utav den diskonterade paybackmetoden. Genom att 

utveckla den traditionella paybackmetoden och ta hänsyn till pengars tidsvärde blir metoden 

avancerad och kan likställas med sofistikerade metoder som nuvärdesmetoden. För de stora 

företag som använder sig utav den traditionella paybackmetoden kan det vara värt att utveckla 

sin metod till en diskonterad variant för framtida investeringar. 

5.2 Användning av fler än en metod 

 

Pike (1996) påvisar i sin studie att det blir allt vanligare att företag kombinerar flera metoder 

vid investeringsbeslut. Detta beror enligt Pike (1996) på att medvetandet kring pengars 

tidsvärde ökat samt att datorer underlättar för beräkning av olika metoder. Även Mcdonald 

(2006) föreslår i sin studie att företag bör kombinera flera metoder vid investeringsbeslut. 

Utifrån empirin kan man se att det är vanligare för medelstora och stora företag att använda 

sig utav fler än en metod. Det var dock ovanligt att företagen kombinerade metoderna utan 

metoderna användes separat för olika typer av investeringar. Många företag använde sig utav 

mer sofistikerade metoder vid stora investeringar medan den kostnadsbaserade metoden var 

vanligast vid mindre investeringar. I de företag där metoderna kombinerades var kompetensen 

på företaget hög men också på den som tog fram underlaget för kalkylen.  
 

Vid stora investeringsbeslut kan det vara fördelaktigt att kombinera olika metoder eftersom 

man då kan ställa dem mot varandra och jämföra resultaten. Alla metoder har sina för- och 

nackdelar vilket gör att en kombination kan ge en bättre grund för ett beslut. Risken för 

investeringen kan även minimeras då beslutet grundas på mer fakta. En nackdel med att 

använda många olika metoder kan vara att beslutet blir svårare att ta eftersom olika metoder 

kan komma fram till olika slutsatser. I dessa fall måste man ställa de olika metoderna mot 

varandra vilket kan göra beslutet svårt samt att det är resurskrävande. I dessa fall kan det tala 

för att använda en metod som är tillförlitlig och anpassad efter företagets verksamhet. I två 
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fall av de stora företagen använda man sig endast utav en metod, i ett fall paybackmetoden 

och i det andra diskonterad payback. Det företaget som endast använde sig utav den 

traditionella paybackmetoden hade kunnat kombinera denna med en mer sofistikerad metod 

eftersom paybackmetoden inte tar hänsyn till lönsamhet. Genom att kombinera 

paybackmetoden med en mer sofistikerad metod kan företaget få en djupare grund till sina 

investeringsbeslut.  
 

Trots att det är många aspekter som talar för att använda flera metoder är det fortfarande 

vanligast att bara nyttja en metod. En förklaring till detta skulle kunna vara att kompetensen 

saknas på företaget vilket även Sandahl och Sjögren (2003) nämner. En annan förklaring 

skulle kunna vara att företagen inte vill lägga för mycket resurser på en investeringskalkyl, 

framförallt om man är ett litet företag. Att utföra en avancerad kalkyl på exempelvis inköp av 

en ny maskin kan kännas som irrelevant och för kostnadskrävande.  

5.3 Typer av investeringar 
 

Olsson (2012) konstaterar att det finns många olika investeringar som företag behöver ta 

ställning till. För att man inte ska ställa olikartade investeringar mot varandra bör man dela in 

dem i olika klasser. Den typ av investering som var vanligast hos de stora företagen var 

påtvingande investeringar och därefter ersättningsinvesteringar och kapacitetshöjande 

investeringar. Hos de medelstora företagen var ersättningsinvesteringar och kapacitetshöjande 

investeringar vanligast. De små företagen gjorde uteslutande ersättningsinvesteringar. De 

påtvingade investeringarna gjordes endast av stora företag vilken kan bero på att det är mer 

kontrollerade av staten och allmänheten och behöver därför tänka mer på exempelvis miljön 

än vad ett litet företag behöver göra. Det var enligt företagen inte nödvändigt att göra kalkyler 

på dessa typer av investeringar då de var tvungna att utföra dessa samt att lönsamheten av 

dessa inte var av relevans. Hos de medelstora företagen var det vanligt med 

ersättningsinvesteringar, vilket kan bero på att dessa typer av företag förbrukar mycket 

tillgångar, på grund utav till exempel slitage på maskiner och liknande, och då är i behov av 

att ersätta dessa. De medelstora företagen lade även resurser på kapacitetshöjande 

investeringar vilket kan betyda att företagen nyinvesterar eller endast byter ut befintliga 

tillgångar för att höja den kapacitet de har i företaget. De små företagen gjorde till skillnad 

från de större företagen endast ersättningsinvesteringar. En anledning till att just de små 

företagen uteslutande hade dessa typer av investeringar kan vara för att dessa företag inte har 

lika stora krav som de stora företagen samt att de i många fall inte har det kapital som är 
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nödvändigt för kapacitetshöjande investeringar. I de små företagen där 

ersättningsinvesteringar är vanligast samtidigt som inga kalkyler görs för dessa kan det bero 

på teorin som Adler (2006) presenterade att företag ska lägga större fokus på entreprenörskap 

än på siffror. I de små företagen kan erfarenheten vara lång och det finns mycket information 

om historik och tidigare investeringsval vilket i sin tur inte gör kalkylen till ett nödvändigt 

underlag för ett investeringsbeslut. De stora företagen gör flera olika typer av investeringar 

medan små företag endast gör en typ av investeringar, ersättningsinvesteringar. Detta skulle 

kunna vara en förklaring till varför stora företag använder flera investeringsmetoder eftersom 

de gör flera olika typer av investeringar. De små företagen utförde endast 

ersättningsinvesteringar, exempelvis inköp av en ny maskin, och därför tror vi att historik och 

erfarenhet är en bättre indikator vid beslutsfattande än en kalkyl. Vid kapacitetshöjande 

investeringar som genomförs på både de medelstora och stora företagen tror vi det är av större 

vikt att använda sig utav sofistikerade metoder. Eftersom syftet är att öka kapaciteten är det 

viktigt att investeringen också är den mest lönsamma, annars uppnås inte investeringens syfte 

på optimalt sätt. 

5.4 Utbildningsnivå 

 

Hermes, Smid och Yao (2007) har studerat om den ekonomiska utvecklingen i ett land har 

betydelse för val av investeringsmetoder och fann i sin studie ett samband mellan dessa två 

parametrar. Sambandet beror på flera olika faktorer. Den finansiella marknaden har utvecklats 

vilket kräver mer sofistikerade metoder samt att utvecklingen har pressat ekonomichefer till 

att använda sig utav dessa metoder. Man har även konstaterat att teknologin har möjliggjort 

beräkningen av mer sofistikerade metoder. Den teknologiska faktorn har även konstaterats i 

studien av Pike (1996). 
 

Hermes, Smid och Yao (2007) fann även ett positivt samband mellan graden av 

utbildningsnivå och användandet av mer sofistikerade metoder. Detta samband har även 

konstaterats i studien av Daunfeldt och Hartwig (2012). Utbildningsnivån på de som tar fram 

underlaget till kalkylen varierar mellan storlekskategorierna av företag. I de stora företagen 

hade alla tillfrågade universitetsutbildning och i dessa företag dominerade sofistikerade 

metoder. Tre stora företag använde sig till största delen utav sofistikerade metoder som 

nuvärdesmetoden och internräntemetoden. De två resterande stora företagen använde sig utav 

osofistikerade metoder som paybackmetoden och kostnadsbaserade metoder.  
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I de medelstora företagen angav två personer att de hade en universitetsutbildning och de som 

inte hade någon utbildning angav att de i många fall fick hjälp med att utforma företagets 

kalkylunderlag från kollegor som hade universitetsutbildning. Den vanligaste metoden i de 

medelstora företagen var kostnadsbaserade metoder men dessa kombinerades i många fall vid 

stora investeringar med mer sofistikerade metoder. I de små företagen var det endast ett 

företag som gjorde avancerade kalkyler, i detta företag hade den ansvariga för kalkylen en 

universitetsutbildning. I de resterande fyra små företagen fanns ingen ekonomiavdelning och 

ingen på företaget med en universitetsutbildning. Dessa företag gjorde heller inga kalkyler för 

sina investeringar.  
 

Det finns ingen tydlig skillnad mellan de stora och medelstora företagen vid grad av 

sofistikering av kalkylmetod trots att utbildningsnivån varierade markant mellan 

företagen.  Utbredningen av sofistikerade metoder var lika stora i dessa företag. Anledningen 

till detta tror vi beror på att i de medelstora företagen fick de som utformade kalkylen hjälp av 

någon med högre utbildning. På så sätt underlättades utformningen av kalkylen trots att 

kompetensen kanske inte fanns hos den som var direkt ansvarig för underlaget. Det kan även 

bero på den tekniska utvecklingen vilket underlättar svåra beräkningar. Det som går att utläsa 

mellan stora och medelstora företag är att den kostnadsbaserade metoden dominerar i 

medelstora företag. Om denna metod är avancerad eller ej är svårt att avgöra då vi inte tagit 

del av mer ingående data kring kalkylerna. Det som dock kan konstateras är att kompetensen 

finns i de medelstora företagen så man kan anta att dessa kostnadskalkyler är relativt 

avancerade. Den stora skillnaden finns att finna mellan de små och de övriga företagen, både i 

grad av sofistikering och i utbildningsnivå. I de små företagen där ingen med högre utbildning 

på företaget fanns utfördes inga kalkyler, då kompetens saknades för att utforma dessa. 

Däremot använde sig företaget med en högt utbildad underlagsansvarig utav fyra metoder. 

Detta visar på ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och grad av sofistikering i 

kalkylmetod. Detta överensstämmer med tidigare forskning av Hermes, Smid och Yao (2007).  
 

På de stora och medelstora företagen är kompetensen betydligt högre än hos de små företagen 

och där utförs mer avancerade kalkyler. Det behöver inte enbart vara kompetensen som styr 

valet av investeringsmetod utan andra faktorer kan påverka. Daunfeldt och Hartwig (2014) 

påstår att större företag hanterar större investeringar vilket då motiverar användandet av mer 

avancerade kalkyler samt att det då blir billigare att använda dessa. I de små företagen som 

studerats gjordes inga stora investeringar vilket kan motivera varför inga kalkyler används. 
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Att utforma kalkyler är kostsamt samt tidskrävande vilket gör att kalkylen kan kosta mer än 

vad nyttan gör för de små företagen.  
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6. Slutsats 
 

Studiens avslutande kapitel ger svar på studiens frågeställning. Kapitlet avslutas med kritik 

till egen forskning samt förslag till fortsatt forskning.  

 

Investeringar är en viktig del när ett företag ska växa. Att ta fram beslut om en investering kan 

vara både tidkrävande och kostsamt. Vid fel beslut kan konsekvenserna bli långsiktiga då 

kapital binds upp under en lång period på olönsamma investeringar. För att underlätta 

investeringsbeslut kan företag använda sig av olika kalkyler.  
 

Studien påvisar att det finns ett samband mellan storleken på företaget och val av 

investeringsmetod. De stora och medelstora företagen nyttjande i högre grad sofistikerade 

metoder än de små företagen. Detta beror på flera olika faktorer. På de stora och medelstora 

företagen var kompetensen och utbildningsnivån högre än hos de små företagen vilket 

resulterade i kalkylmetoderna var mer sofistikerade i dessa företag. Studien fann även ett 

positivt samband mellan utbildningsnivå och val av investeringsmetod. Storleken på 

investeringen har också betydelse för vilken kalkylmetod som används. Vid större 

investeringar rör det sig om mer kapital vilket gör att investeringen får större 

konsekvenser.  Detta medför att beräkningarna blir viktigare och det ger större incitament att 

använda mer sofistikerade metoder. Vilken typ av investering som ska genomföras påverkar 

även valet av investeringsmetod. På de stora och medelstora företagen utfördes fler typer av 

investeringar än på de små företagen. Detta kan vara en förklaring till att många av dessa 

företag använder sig utav fler än en metod vid investeringsbeslut. Utifrån studien kan vi trots 

detta se att det är vanligast att företag använder sig utav en metod och att de inte kombinerar 

olika metoder. Vi anser att det kunnat vara fördelaktigt för företagen att kombinera olika 

metoder för att ställa metodernas för- och nackdelar mot varandra för att på så sätt kunna ta ett 

välgrundat beslut.  
 

I studien kunde vi dock konstatera att utbredningen av paybackmetoden var stor inom de stora 

och medelstora företagen. Detta tror vi beror på metodens enkelhet vilket gör denna metod 

fördelaktig eftersom investeringar generellt sett är osäkra till sin natur. Det beror även på det 

faktum att traditionen inom många företag är stark. Vi tror många företag använder sig utav 

paybackmetoden eftersom denna metod använts under en lång tid i företaget. Det kan även 



	

	

61	

bero på att beslutet om vilken investeringsmetod som ska användas oftast tas av högre 

uppsatta istället för den som är mest insatt inom utformning av kalkyler.  
 

I de små företagen var det absolut vanligast att inte genomföra några kalkyler alls innan ett 

investeringsbeslut. Vi tror det hade varit fördelaktigt för dessa företag att utforma en enkel 

kalkyl som paybackmetoden för att på så sätt kunna få djupare underlag till sina beslut. 

Eftersom små företag i många fall har mindre kapital än större företag betyder en investering 

en större grad av uppoffring eftersom kapitalet vid en investering binds upp under en längre 

period. Därför kan en kalkyl vara av intresse även för mindre företag. Vi anser även att den 

tekniska utveckling har möjliggjort svåra beräkningar vilket de små företagen kan dra nytta 

av.  

6.1 Kritik till egen forskning 

 

Urvalet i denna studie hade kunnat vara större för att på så sätt kunna se tydligare samband 

mellan variablerna som studerats. På så sätt hade studiens validitet ökat. I denna studie har 

ingen ingående data kring företagens kalkyler tagits del av. Denna data hade möjliggjort en 

djupare förståelse för företagens individuella kalkyler vilket hade kunnat bidra till en djupare 

analys.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Då investeringar utgör en stor del av ett företags verksamhet är det ett ämne som känns 

aktuellt. Det hade varit intressant att belysa om val av investeringsmetod har någon inverkan 

på företagets resultat. Man hade också kunnat undersöka hur en övergång från osofistikerade 

metoder till sofistikerade metoder hade påverkat investeringsbeslut inom ett företag samt om 

resultaten hade förändrats.  
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Bilagor  
	

Bilaga 1 Intervjufrågor 

                                           

Frågor om beslutsmetoder 

    1. Vilken investeringsmetod använder ni? 

• Nuvärdesmetoden 

• Internräntemetoden 

• Payback-metoden 

• Annuitetsmetoden 

• Annan metod, beskriv 

    2. Varför använder ni er av denna metod? 

    3. Varför använder ni er inte utav de andra metoderna? 

4. Använder ni fler än en metod? Isåfall vilken/vilka?       

5. Vad är anledningen till att ni använder fler/inte använder fler? 

6. Kombinerar ni de olika metoderna eller används de för olika syften? ex 

första              sortering 

 

7. Använder ni en kalkylränta och isåfall vilken storlek har denna? 

8. Tar ni hänsyn till risken när ni sätter er kalkylränta? (riskpåslag) 

9. Vilken ekonomisk livslängd använder ni er utav i era kalkyler? 

Frågor om investeringar 

    

    10. Inom vilka kategorier har ni gjort mest investeringar de senaste 3 åren? Varför? 

-       Kapacitetshöjande investeringar   

-       Ersättningsinvesteringar (reinvesteringar för att byta ut befintliga resurser och 

bibehålla kapacitet) 

-       Rationalisering (investeringar för att sänka kostnader) 

-       Påtvingande investeringar (ex. miljökrav) 

-       Investeringar i nya produkter (FoU för nya eller förbättrade 

produkter)                   

Utbildningsnivå och erfarenhet 

11. Vem är ansvarig för att ta fram innehållet till era kalkyler? 

12. Vad är utbildningsnivå hos den som gör utredningen till ett beslutsunderlag? 
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13. Hur många års erfarenhet har personen som gör utredningen till ett beslutsunderlag? 

14. Vem tar beslut om en investering ska göras eller inte (här kan man tänka sig att det finns 

olika personer om företaget har flera hierarkier) 

15.  Vad är utbildningsnivån hos den som tar beslut om en investering? 

16. Hur många års erfarenhet har personen som tar beslut om en investering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


