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FÖRORD 
 
Vi vill inledningsvis tacka de aktörer vi intervjuat som bidragit till att studien kunnat 
genomföras. Dessutom vill vi tacka våra seminariemedlemmar för värdefulla synpunkter på 
vårt arbete. 
 
Ett stort tack riktas även till Petra Backteman för hjälpen med språkgranskning under resans 
gång. Vi vill även tacka våra familjer för allt stöd de gett oss. 
 
Slutligen riktas ett tack till vår handledare Bo Karlsson för den feedback han bidragit med. 



 

SAMMANFATTNING 
 
De traditionella investeringskalkylerna används under investeringsprocesser för 
kapitalintensiva investeringar trots att de kritiserats för att vara otillräckliga.  Det råder dock 
olikheter i hur de används i den tidiga fasen av processen innan ett beslut är taget. Medan en 
del menar att investeringskalkyler används på ett traditionellt sätt, som styrverktyg för att fatta 
rationella beslut, menar andra att de används mer som ett stöd under investeringsprocessen. 
Syftet med denna studie är att beskriva och skapa förståelse för hur de traditionella 
investeringskalkylerna används för kapitalintensiva investeringsprojekt i den tidiga fasen av 
investeringsprocessen. Samt att identifiera om skillnader finns i användningen mellan företag 
i olika branscher och analysera vad dessa eventuella skillnader kan bero på. En fallstudie har 
genomförts där fem aktörer verksamma inom olika företag har intervjuats. Resultatet visar att 
kalkylerna framför allt används som ett stöd under investeringsprocessens tidiga fas. Detta 
genom att fungera som ett gemensamt underlag för diskussion samt genom att bidra till en 
effektiv process när det kommer till att välja mellan olika investeringsalternativ. Vissa 
skillnader i hur investeringskalkylerna används kunde identifieras mellan företagen vilket till 
viss del kan bero på branschtillhörighet. 
 
Nyckelord: Traditionella investeringskalkyler, kapitalintensiva investeringar, 
investeringsprocessens tidiga fas. 
 
  



 

ABSTRACT 
 
The traditional investment appraisal techniques are being applied along the investment 
process of capital intense investments even though they are criticized of being insufficient. 
However, there are differences in how the techniques are being applied in the early phase of 
the process before a decision is made. While some suggest that the investment appraisal 
techniques are being applied in a traditional manner, as a management tool used to make 
rational decisions, others suggest that they are more used as a support during the investment 
process. The purpose of the study is to describe and establish an understanding of how the 
traditional investment appraisal techniques are being used for capital intense investments in 
the early phase of the investment process. In addition, to identify if there are differences in 
how companies operating in different industries use the appraisal techniques. Moreover, to 
analyze what these eventual differences are. To fulfill the purpose a case study was conducted 
involving interviews with five individuals operating in different companies. The findings of 
our study show a primary use of calculations as a support during the early phase of the 
investment process. More precisely, calculations provide a common basis for constructive 
discussion as well as contribution to an effective process when it comes to choosing between 
various investment alternatives. In conclusion, certain differences in how the investment 
calculations were applied could be identified between companies, which may in some extent 
depend on industry affiliation. 
 
Key words: Traditional investment appraisal techniques, capital intense investments, early 
phase of the investment process. 
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1 INLEDNING 
 
I detta första kapitel avser vi att belysa bakgrunden för ämnesområdet följt av en 
problemdiskussion där vi kommer att lyfta relevansen av ämnet. Slutligen mynnar detta ut i 
syftet med studien. 
 
1.1 Bakgrund 

 
Ekonomistyrningslitteraturen beskriver generellt investeringskalkyler som styrningstekniker 
vilka rationellt används för att fördela resurser inom organisationen eller för att implementera 
en fungerande strategi (Coad, 1996; Segelod, 2002; Tuomela, 2005). Vidare förväntas också 
investeringskalkyler kunna bidra med tillförlitlig och relevant kostnadsinformation vilken 
används för som beslutsunderlag när det kommer till investeringar (Simons, 1990). Forskning 
inom ekonomistyrning har främst fokuserat på rationella metoder för investeringskalkyler 
som sedan används vid beslutsfattandet för investeringar (Segelod, 2002; Tuomela, 2005; 
Alkaraan & Northcott, 2006). De vanligaste och mest förekommande investeringskalkylerna 
är de så kallade traditionella kalkylerna som består av återbetalningsmetoden, 
nettonuvärdesmetoden, internräntemetoden och annuitetsmetoden (Alkaraan & Northcott, 
2006; Sandahl & Sjögren, 2003). 
 
Kapitalintensiva investeringar är centrala för organisationers tillväxt och överlevnad men 
binder samtidigt stora resurser (Carr, Kolehmainen och Mitchell, 2010). Vilket kan medföra 
att graden av åtagande och omfattning för ett företag förändras (Axelsson, 1982; Shivakumar, 
2014). Dessa investeringar kan bland annat vara beslut om nya produktlinjer, introducering av 
en ny tillverkningsprocess, sammanslagning och uppköp av företag samt övriga betydande 
investeringar (Alkaraan & Northcott, 2013; Axelsson, 1982). Gemensamt är att dessa har stor 
påverkan för ett företag och dess framtida överlevnad (Butler, Davies, Pike & Sharp, 1991; 
Slagmulder, Bruggeman, & Wassenhove, 1995). Ett misslyckande med en kapitalintensiv 
investering kan få förödande konsekvenser eftersom effekterna som investeringen för med sig 
kan vara svåra att förändra när beslutet väl är genomfört (Ohlsson, 2012). Ett välkänt exempel 
är företaget Northland Resources som investerade stora mängder kapital i gruvverksamhet. 
Efter att ha hamnat i ekonomisk kris begärde företaget sig i konkurs 2014 efter att ha varit i 
drift i ungefär två år (Birgitta Forsberg, 2015, 8 oktober). Effekterna av konkursen är 
långsiktiga och innebär bland annat betydande återställningskostnader och förlorade 
arbetstillfällen (Lundberg, 2014). 
 
En investering kan göras av flera anledningar, bland annat för att få en bättre 
marknadsposition och förbättrad ekonomi (Ohlsson, 2012). Ett investeringsbehov kan också 
uppstå genom ett påtryck från utomstående intressenter i form av lagstadgade regleringar och 
samhällskrav (ibid.). Enligt Ohlsson (2012) börjar en investeringsprocess med att ett behov 
uppkommer, vartefter en undersökning av möjliga investeringsalternativ utförs följt av ett 
urval där de bästa alternativen tas fram. I denna tidiga fas av investeringsprocessen används 
finansiella analyser som omfattar olika former av investeringskalkylering (ibid.). Den tidiga 
fasen före ett investeringsbeslut för investeringar kan involvera flera år och beskrivs vara 



2 
 

kritiskt då framtida kostnader ska kalkyleras. Trots detta har forskning kring de vanligaste 
traditionella investeringskalkylerna ett tydligt fokus på själva investeringsbeslutet då 
osäkerhet om kostnader är avsevärt mindre (Alkaraan och Northcott, 2006) Forskningen kring 
dessa kalkylmetoder berör oftast hur de rationellt ska användas som ett underlag till ett ja eller 
nej beslut. Det finns dock forskning som ifrågasätter att användningen av 
investeringskalkylerna enbart är till för ett rationellt ja eller nej beslut (Hall, 2010; Carr et al., 
2010; Van Cauwenbergh et al., 1996).  
 
Generellt tycks forskning alltså vara oklar över hur investeringskalkyler används vid vissa 
situationer. Då kapitalintensiva investeringar har en betydande inverkan på organisationers 
framtidsutsikter är den tidiga fasen före ett investeringsbeslut är fattat lämplig att studera. 
 
1.2 Problemdiskussion 

 
Att företag använder sig av de traditionella investeringskalkylerna i den tidiga fasen av 
investeringsprocessen är något som framgår i så väl litteratur (Ohlsson, 2012; Olsson, 2011; 
Yard, 2001) som forskning (Alkaraan & Northcott, 2006; Carr et al., 2010). Stora delar av 
ovan nämnd forskning och litteratur berör hur investeringskalkylerna rationellt ska användas 
som underlag för ett ja eller nej vid själva beslutet. 
 
Alkaraan och Northcott (2007) beskriver att de traditionella investeringskalkylerna är viktiga 
tidigt i processen men att de framförallt används som avgörande underlag för 
investeringsbeslut. Enligt Ohlsson (2012) är syftet med att utföra investeringskalkyler att få en 
uppfattning om en investerings ekonomiska konsekvenser och utifrån detta bedöma om 
investeringen ska genomföras eller inte.  
 
De traditionella investeringskalkylerna används fortfarande flitigt trots att de har kritiserats 
för att inte ge tillräckligt med information och för att vara för kortsiktiga (Adler, 2000; 
Alkaraan och Northcott, 2006). Det har dock visat sig att investeringskalkylerna inte enbart 
används för att fatta ett rationellt ja eller nej beslut (Van Cauwenbergh et al., 1996; Carr et al., 
2010; Coad, 1996). Även då investeringskalkyler ofta används på ett traditionellt sätt kan de 
också användas på ett mer interaktivt sätt vilket motiverar till diskussion och samarbete 
mellan olika aktörer i företagen (Coad, 1996). Van Cauwenbergh et al., (1996) tar det ett steg 
längre och menar att de framför allt används som ett diskussionsunderlag. Även Carr et al. 
(2010) anser att de traditionella investeringskalkylerna överlag används mer som ett stöd för 
beslutsfattare än som det mest avgörande underlaget för beslut. 
 
Stora betydande investeringar utsätts för mer kalkylering och bör kalkyleras med en större 
noggrannhet då de utgör en stor risk för ett företag (Slagmulder et al., 1995; Ohlsson, 2012). 
Kapitalintensiva investeringar binder ett stort kapital vilket medför att kostnaden för en 
misslyckad investering är hög (Coad, 1996). Därmed har kapitalintensiva investeringar en 
långsiktig påverkan på ett företag och kan vara avgörande för ett företags fortlevnad (Ohlsson, 
2012). En kapitalintensiv investering som går fel kan få förödande konsekvenser som i fallet 
med Northland. 
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Hur investeringskalkylerna används beror enligt tidigare forskning på saker som storleken på 
investeringen och dess omfattning men även vilken typ av investering som ska genomföras 
(Segelod, 2002; Carr et al., 2010; Shimin 2008). Exempelvis industribranschen där 
investering i maskiner är det vanligast förekommande. Denna bransch beskrivs ha en relativt 
enkel och rutinmässig investeringsprocess (Segelod, 2002). Företag som är verksamma inom 
en mer riskfylld bransch förlitar sig inte lika mycket på de traditionella investeringskalkylerna 
(Shimin, 2008). Något som också kan påverkar hur investeringskalkylerna används är hur 
marknaden ser ut för företagen. De företag som är verksamma på en stabil marknad förlitar 
sig mer på de traditionella investeringskalkylerna än företag som agerar på en instabil 
marknad (Carr et al., 2010). Med detta sammantaget kan användningen av 
investeringskalkylerna bero på vilken bransch ett företag är verksamt inom.  
 
Sammanfattningsvis tyder tidigare forskning på att det är oklart hur investeringskalkyler 
används i den tidiga fasen av investeringsprocessen. Det finns även indikationer på att företag 
inom olika branscher använder investeringskalkylerna på olika sätt. Vissa menar att 
kalkylernas huvudsyfte är att skapa diskussioner mellan olika aktörer i ett företag medan 
andra menar att investeringskalkyler används som det avgörande underlaget och ligga som 
grund för ett beslut. Då dessa oklarheter råder är en lämplig kontext att studera användandet 
av de traditionella investeringskalkylerna kapitalintensiva investeringsprojekt, då dessa är 
kritiska för organisationers framtida överlevnad och ofta utsätts för omfattande kalkylering.  
 
1.3 Syfte 

 
Syftet är att beskriva och skapa förståelse för hur de traditionella investeringskalkylerna 
används för kapitalintensiva investeringsprojekt i den tidiga fasen av investeringsprocessen. 
Samt identifiera om skillnader finns i användningen mellan företag i olika branscher och 
analysera vad dessa eventuella skillnader kan bero på. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen. Tidigare litteratur och forskning 
kring hur de traditionella investeringskalkylerna används kommer att belysas samt hur de 
används i den tidiga fasen av investeringsprocessen. Investeringsprocessen samt den tidiga 
fasen av investeringsprocessen beskrivs för att läsaren ska få en förståelse för hur dessa kan 
se ut. Även kritik som har riktats mot de traditionella investeringskalkylerna presenteras. 
 
2.1 Tidigare forskning om användningen av investeringskalkyler 

 
Investeringskalkyler utförs för att allokera resurser samt för att företagen ska lyckas med sin 
strategi och uppnå dess långsiktiga målsättning (Coad, 1996; Segelod, 2002; Tuomela, 2004). 
Ett företags strategi och målsättning innehåller ofta mål i ekonomiska termer varpå de 
traditionella investeringskalkylerna kan anses vara lämpliga styrtekniker för att uppnå dessa 
mål (Tuomela, 2005). 
 
I investeringsprocessen är investeringskalkylernas syfte är att leda processen fram till ett 
beslut (Alkaraan & Northcott, 2007; Tuomela, 2005). Genom investeringskalkylerna 
utvärderas väsentliga och mätbara ekonomiska konsekvenser, som baseras på prognoser om 
framtida förväntningar (Olsson, 2011, Goodman, Neamtiu, Shroff & White, 2014; Segelod, 
2002). I och med detta ämnar investeringskalkylerna att skildra en förenklad bild av 
verkligheten (Ohlsson, 2012). Resultatet från investeringskalkylerna jämförs med de uppsatta 
avkastningskraven ett företag har för att utreda och försäkra sig om att tillräcklig lönsamhet 
genereras. Är detta fallet kan kalkylen ligga som grund för att företaget ska fatta beslut om 
investeringen ska genomföras (Holmström & Lindholm, 2011; Olsson 2011; Ohlson 2012; 
Alkaraan & Northcott, 2007).  
 
Kapitalintensiva investeringar binder stora kapital samt har långsiktig påverkan på ett företag 
och innebär därmed en stor osäkerhet och risk. Detta medför att det blir mer komplicerat att 
göra bedömningar och prognoser för framtida förväntningar (Yard, 2011). De traditionella 
investeringskalkylerna fungerar ändå som beslutsunderlag vid kapitalintensiva investeringar 
även om andra faktorer, såsom strategiska för och nackdelar, bör tas hänsyn till (Ibid). 
Alkaraan och Northcott (2007) beskriver att investeringskalkyler har en stor betydelse för 
själva beslutet. Över 90 procent av de svarande företagen i denna studie ansåg att 
investeringskalkylerna till stor del tillämpades för att fatta beslutet. För mer än 75 procent av 
företagen var investeringskalkylerna avgörande för beslut om investering. Även Carr et al. 
(2010) visar att företag inom en bransch med stabil marknad och låg konkurrens framför allt 
förlitar sig till investeringskalkylerna som avgörande underlag för val av investering. Även 
Shimin (2008) menar att produktionsföretag på stabil marknad och standardiserade produkter 
använder investeringskalkylerna för att avgöra vilka investeringar som ska genomföras. 
 
Företag som är aktiva på en dynamisk marknad däremot förlitar sig inte i samma omfattning 
till de traditionella investeringskalkylerna när det kommer till att fatta ett beslut (Carr et al., 
2010). Vidare menar de att investeringskalkylerna istället har en stödjande roll under 
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processens tidiga fas. Även uppställda krav på investeringar, som avkastningskrav, tenderar 
att användas mer flexibelt inom en mer dynamisk marknad (ibid.). Även Slagmulder et al. 
(1995) har i sin studie visat att 75 % av de undersökta företagen ansåg att de ovan nämnda 
kraven kunde användas relativt flexibelt och att investeringar som inte motsvarade kraven 
kunde accepteras för företag verksamma på en dynamisk marknad.  
 
2.1.1 Kritik mot de traditionella investeringskalkylerna 

 
Det är problematiskt att räkna på investeringskalkyler för kapitalintensiva investeringsprojekt 
i den tidiga fasen av investeringsprocessen. Detta på grund av att investeringskalkylerna 
bygger på tidigare händelser och förväntningar om framtida händelser dessutom är 
investeringsprocessen tid- och resurskrävande (Ohlsson, 2012; Yard, 2001). Sker betydande 
omvärlds- eller marknadsförändringar försvåras kalkyleringen ytterligare och blir då mindre 
tillförlitlig (Carr et al., 2010; Elmassri et al., 2016).  
 
Gemensam kritik mot alla de traditionella investeringskalkylerna är att investeringen allt för 
ofta utvärderas från ett för snävt synsätt. Detta då det nästan uteslutande ses från den 
avdelning var investeringen kommer att tillfalla. På detta sätt förbises fördelar som kan uppstå 
utanför den avdelningen (Adler, 2000). Ytterligare kritik mot de traditionella 
investeringskalkylerna är att de inte tar med i beräkning de icke finansiella fördelarna som 
kan uppstå med vid en investering. Två exempel på sådana fördelar är bättre flexibilitet vid 
tillverkning och en ökad effektivitet när det kommer till att förse intressenter med information 
(ibid.). 
 
De diskonterade kassaflödesmodellerna anklagas också för att främja kortsiktighet då de 
använder sig av en allt för hög diskonteringsfaktor. På detta sätt förminskas värdet av de 
senare årens kassaflöden vilket kan gör att en investering undviks (Adler, 2000). Vidare 
kritiseras de även för antagandet att ett företag som avstår en investering kommer att behålla 
samma position som tidigare gentemot dess konkurrenter. Detta antagande behöver inte vara 
sant. Det är endast sant om kostnad, kvalitet, flexibilitet och innovativa funktioner som 
erbjuds av konkurrenter är på samma nivå som tidigare (ibid.). Adler (2000) lyfter även kritik 
mot återbetalningsmetoden och menar att den har för kortsiktigt fokus. Investeringar som 
skulle vara lönsamma över en längre tid slopas på grund av att dessa inte betalar tillbaka sig 
inom de på förhand uppsatta kravet på antal år. Metoden har även fått utstå en del kritik då 
den upplevs vara en alltför enkel och svag metod som bidrar med för lite information om 
själva investeringen, men trots detta används återbetalningsmetoden flitigt (Slagmulder et al., 
1995; Alkaraan & Northcott, 2007). 
 
2.1.2 Investeringsprocessen 

 
Investeringsprocessen beskrivs för att läsaren ska få en förståelse för hur den ser ut och vad 
som avser den tidiga fasen av processen. Hur investeringsprocessen ser ut varierar beroende 
på vilken typ av investering som utvärderas (Olsson 2011). En investeringsprocess är ofta 
lång och omfattande, från att ett investeringsbehov uppstår fram till ett beslut följt av 
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genomförande och uppföljning (Yard, 2011; Axelsson, 1982). Nedan i detta avsnitt beskrivs 
investeringsprocessen i två olika figurer för att påvisa hur processen kan se olika ut även om 
de följer ett liknande mönster. Enligt Ohlsson (2012) startar processen med att ett 
investeringsbehov uppstår för att sedan fortsätta med att en undersökning av möjliga 
alternativ genomförs. Författaren beskriver vidare att ett urval av de bästa alternativen sedan 
görs. Bedömningar av ekonomiska konsekvenser tas fram för varje alternativ, detta används 
som underlag för investeringskalkyleringen. Alternativen rangordnas sedan efter underlaget 
från kalkylerna för att till sist utredas ur en helhetsbild där även hänsyn tas till icke 
ekonomiska konsekvenser. Figur 2.1 visar den tidiga fasen av ett en investeringsprocess fram 
till dess att ett beslut är taget. 
 

 
Figur 2.1 Investeringsprocessen fram till beslut 

Anpassad efter Ohlsson (2012, s. 153) 
 
Olsson (2011) beskriver att en investeringsprocess växer fram successivt och att flera kritiska 
steg finns. En övergriplig skildring av processen beskriver han med tre steg; problemanalys, 
analys av alternativ och konsekvenser samt val av alternativ (ibid.).  
 
 

 

Figur 2.2 Investeringsprocessen enligt Yard (2001) 
Anpassad efter Yard (2001, s. 11) 

 
Yard beskriver däremot investeringsprocessen enligt figur 2.2. och belyser att flera avgörande 
moment som påverkar det slutliga utfallet ingår. I figuren 2.2 investeringsprocessen enligt 
Yard (2001) visas även de steg som följer efter att ett beslut är taget, genomförande och 
uppföljning. Denna studie avser inte undersöka dessa steg. Vad vi avser med den tidiga fasen 
av en investerings process är fram till ett beslut är taget. 
 

1 investeringsbehov uppstår 

2 Undersökning av möjliga alternativ 

3 Urval av de bästa alternativen 

4 Sammanställning av respektive alternativs 
ekonomiska konsekvenser 

5 Investeringskalkyler 

6 Ekonomisk rangordning av alternativen 

7 Utvärdering av respektive alternativs icke- 
ekonomiska konsekvenser 

8 Beslut om investeringen 

INITIERING > UTVECKLING > FÖRANKRING > FRAMDRIVNING > 
BESLUT > GENOMFÖRANDE > UPPFÖLJNING 
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2.2 Användning av de traditionella investeringskalkylerna i den tidiga fasen  
 
Den tidiga fasen av en investeringsprocess, fram till att ett beslut är taget, kan vara lång och 
omfattande samt innehålla flera kritiska moment (Yard, 2001; Butler et al., 1991). 
Investeringskalkylerna kan användas i den tidiga fasen för att ligga till grund för utvärdering 
och jämförande av olika investeringsalternativ för att kunna sålla bort mindre lönsamma 
alternativ (Ohlsson, 2012; Yard, 2011; Alkaraan & Northcott 2007; Tuomela, 2005). På detta 
sätt kan mer resurser läggas på att vidare utreda ett mindre urval av de bästa alternativen 
(Yard, 2001; Ohlsson, 2012). Därmed kan investeringskalkylerna användas som ett 
hjälpmedel för att driva processen framåt. Även om investeringskalkylerna inte alltid är 
avgörande för beslutet har de denna form av stödjande roll under processen (Ohlsson, 2012). 
 
Då företag har finansiella mål finns uppfattningen att finansiella tekniker som de traditionella 
investeringskalkylerna bör användas för att uppnå dessa mål (Tuomela, 2005). Men 
uppfattningen om att stor tillit ska läggas på dessa metoder kan göra att beslutsfattare är för 
bakåtsträvande då informationen ofta tas från den egna redovisningen eller från tidigare 
investeringar, dvs. redan inträffade händelser (Tuomela, 2005; Coad, 1996; Simons, 1990). 
De traditionella investeringskalkylerna kan vara svåra att genomföra då informationen inte 
alltid är tillräcklig och då omvärldsfaktorer förändras i snabb takt (Goodman et al., 2014). 
Yazdifar och Tsamenyi (2005) menar att företag föredrar användningen av de traditionella 
investeringskalkylerna framför nyare metoder. Vidare menar Yazdifar och Tsamenyi att 
informationen från dem verkar användas på andra sätt detta genom att sammankoppla dem 
med icke ekonomiska faktorer. I den tidiga fasen förespråkas en mer framåtriktad och bredare 
attityd för bedömningen av investeringar tillämpas. Där beslutsfattare tittar mer på företaget 
strategi och helhetsbild för att kunna göra bedömningen av vad möjliga utfall för en 
investering kan bli (Yazdifar & Tsamenyi, 2005; Coad 1996).  
 
Då kapitalintensiva investeringar är omfattande påverkar de ofta hela organisationen. Detta 
medför att det krävs information och kunskap från en rad olika aktörer såsom produktion, 
marknadsföring, ingenjörer, chefer på olika nivåer samt styrelse, för att göra en 
investeringsbedömning (Alkaraan & Northcott, 2007; Goodman et al., 2014; Coad; 1996). 
Något som anses vara viktigt i den tidiga fasen är hur olika aktörer diskuterar kring 
investeringsbudgetar där investeringskalkyler har en central roll (Fauré & Rouleau, 2011; 
Coad 1996; Van Cauwenbergh, 1996, Hall, 2010). Coad (1996) kunde visa att genom att 
använda investeringskalkyler på ett mer interaktivt sätt kunde fler individer med olika roller i 
ett företag motiveras att samarbeta. Samarbetet lede fram till att mer information samlades 
kring varje investering, på detta sätt blev det lättare att jämföra de olika 
investeringsalternativen. De diskussioner som uppstod mellan de olika anställda bidrog även 
till ett högre lärande om företagets olika funktioner bland de anställda. Van Cauwenbergh 
(1996) delar uppfattningen att de traditionella investeringskalkylerna fungerar som ett 
gemensamt diskussionsunderlag mellan olika nivåer i ett företag, i den tidiga fasen. En stor 
andel av de undersökta företagen i Van Cauwenberghs et al. (1996) studie menar att 
investeringskalkylering framför allt har denna funktion och att dess främsta roll inte är att 
ligga till grund för ett beslut. Även Hall (2010) menar att information i ekonomiska termer 
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inte används enbart för att fatta enskillda beslut, såsom det traditionellt kan upplevas, utan 
denna information fungerar även som ett gemensamt språk för diskusson mellan aktörer i ett 
företag.  
 
Traditionella investeringskalkyler används också i den tidiga fasen för att utreda hur känslig 
en investering är för olika förändringar. Då investeringskalkyler bygger på antaganden och 
förväntningar involverar de alltid en viss risk och osäkerhet. I samband med att kalkyleringen 
görs utförs ofta en känslighetsanalys där en faktor i taget ändras. Dessa faktorer kan vara 
intäkter, ekonomisk livslängd eller kalkylränta. Detta görs för att man ska kunna avgöra i 
vilken omfattning ett investeringsalternativ påverkas av olika förändringar (Holmström & 
Lindholm, 2011; Alkaraan & Northcott, 2006).  
 
I den tidiga fasen kan variationer finnas kring hur de traditionella investeringskalkylerna 
används mellan företag i olika branscher (Segelod, 2002; Carr et al., 2010; Shimin 2008). 
Företag inom produktionsbranschen som har standardiserade processer och produkter förlitar 
sig mer på de traditionella investeringskalkylerna för att sålla bland olika investerings 
alternativ (Shimin 2008). Hur investeringskalkylerna används kan även skilja sig åt beroende 
på vilken investering som ska genomföras. Vissa typer av investeringar är vanligare inom 
vissa branscher. Exempelvis inom läkemedelsbranschen där det är vanligt med 
kapitalintensiva investeringar i FoU, sådana investeringar är ofta problematiska när det 
kommer till att utföra en investeringskalkyl som är tillförlitlig. I denna bransch används 
investeringskalkylerna framförallt som ett diskussionsunderlag mellan olika aktörer i företaget 
men behöver inte ligga som grund för ett beslut (Segelod 2002). 
 
Företag som är verksamma inom en bransch vars marknad är stabil förlitar sig till de 
traditionella investeringskalkylerna i den tidiga fasen. Stor tillit läggs till dessa under 
processens gång för att utvärdera olika investeringsalternativ. Investeringskalkylerna används 
även för att avgöra ifall en investering ska genomföras eller inte (Carr et al., 2010). Företag 
som är verksamma på en mer dynamisk marknad, där förändring sker ofta och i en snabb takt, 
förlitar sig inte i samma omfattning till de traditionella investeringskalkylerna då strategiska 
faktorer är av större vikt. Exempelvis konkurrens och marknadsandelar. För dessa företag 
används investeringskalkylerna mer som ett stöd och är något olika aktörer diskuterar kring 
för att driva investeringsprocessen framåt (Carr et al., 2010). 
 
2.3 Sammanställning och reflektion 

 
Mycket av den tidigare forskningen och litteratur kring de traditionella investeringskalkylerna 
handlar om hur de rationellt används för att fatta ett beslut i fall en investering ska utföras 
eller inte (Alkaraan & Northcott, 2007; Tuomela, 2005; Holmström & Lindholm, 2011). De 
traditionella investeringskalkylerna har fått utstå en del kritik när dessa används som 
beslutsunderlag. De har kritiseras för att vara för kortsiktiga och att inte bidra med tillräcklig 
information (Adler, 2000). För att undersöka hur dessa investeringskalkyler används har vi 
valt att studera dessa i samband med kapitalintensiva investeringar. Det är investeringar som 
kräver insats av mycket kapital och att beslut om investeringen tas högt upp i företaget. En 
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kapitalintensiv investering kan vara av både taktisk eller strategisk art och kan vara avgörande 
för ett företags fortlevnad. Detta medför att det är av relevans att undersöka hur de 
traditionella investeringskalkylerna används vid denna typ av investering. Vidare har vi valt 
att undersöka hur de används i den tidiga fasen av investeringsprocessen.  
 
För att skapa en förståelse för vilka steg en investeringsprocess följer samt vad som avses med 
den tidiga fasen har vi valt att belysa tre olika författares beskrivningar. Processen beskrivs 
något olika, men övergripande är att den växer fram och analyseras genom flera avgörande 
moment (Yard, 2001; Ohlsson, 2012; Olsson, 2011). I denna studie har vi valt att lägga fokus 
på den tidiga fasen av investeringsprocessen det vill säga fram till ett beslut är fattat. Den 
tidiga fasen fram till ett beslut involverar ofta många olika aktörer i ett företag. Att utföra 
investeringskalkyler i denna fas kan vara problematiskt då det finns svårigheter med att 
avgöra framtida händelser. I den tidiga fasen av investeringsprocessen används de 
traditionella investeringskalkylerna på flera sätt. De användas för att sålla bland olika 
investeringsalternativ, som diskussionsunderlag mellan olika aktörer inom ett företag samt för 
att utreda hur känslig en investering är för olika förändringar. (Fauré & Rouleau, 2011; Coad 
1996; Van Cauwenbergh et al., 1996; Holmström & Lindholm, 2011; Alkaraan & Northcott, 
2006). 
 
Enligt tidigare forskning framgår det att företag inom en bransch på en stabil marknad förlitar 
sig mer på de traditionella investeringskalkylerna och använder dessa som ett avgörande 
underlag för beslut. Medan företag som är verksamma på en mer dynamisk marknad använder 
underlagen mer som ett stöd och som något som olika aktörer inom företaget diskuterar kring. 
(Segelod, 2002; Carr et al., 2010; Shimin 2008).  
 
2.4 Teser 

 
Utifrån vår teoretiska referensram har vi utvecklat följande teser. Dessa teser består av 
påståenden som ska hjälpa oss att bygga en struktur för analysen samt bidra till att uppnå 
syftet med vår studie. 
 
En del tidigare forskning tyder på att investeringskalkylerna används för att fatta beslut om en 
investering ska genomföras eller inte. Dock finns det annan forskning som belyser att 
investeringskalkylernas huvudsakliga syfte är att agera mer som ett stöd i den tidiga fasen av 
investeringsprocessen. Exempelvis att investeringskalkylerna används för att föra 
diskussioner mellan olika aktörer och att investeringskalkylerna inte alltid behöver utgöra ett 
avgörande underlag vid beslut. Då det tyder på att det ofta kan finnas andra faktorer än de 
traditionella investeringskalkylerna som ligger till grund för ett investeringsbeslut har vi 
utvecklat tes 1. 
 
Tes 1: 
 
De traditionella investeringskalkylerna används mer som ett stöd under den tidiga fasen av 
investeringsprocessen än som ett avgörande underlag för beslut. 
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Vilken typ av investering ett företag utför är ofta beroende av vilken bransch företaget är 
verksamt inom, det kan finnas stora variationer i hur tillgänglig information som finns för att 
utföra investeringskalkyler inom olika branscher. Vilket i sig bör leda till att 
investeringskalkyler används olika för olika branscher. Detta ligger till grund för tes 2. 
 
Tes 2: 
 
Hur de traditionella investeringskalkylerna används skiljer sig åt mellan företag i olika 
branscher. 
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3 METOD 
 
I detta kapitel beskriver vi vilken metod samt tillvägagångssätt vi använt oss av för att uppnå 
syftet med vår studie. Även en redogörelse för avgränsning och urval, metodproblem samt 
analys kommer att belysas. 
 
3.1 Forskningsansats 

 
När vi inledde studien hade vi båda en förförståelse inom ämnet ekonomi som till stor del 
grundar sig i vår kandidatutbildning i ekonomi. För att få en bättre förståelse för 
problematiken kring hur de traditionella investeringskalkylerna används vid kapitalintensiva 
investeringar, studerade vi tidigare forskning och litteratur inom området. På detta sätt byggde 
vi kontinuerligt på vår förståelse under hela arbetets gång. Studien har ett deduktivt 
angreppssätt då vi har utgått ifrån tidigare teorier inom området. Vi har samlat in empiri som 
sedermera har lett oss till våra slutsatser för att uppfylla vårt syfte (Bryman & Bell, 2013). På 
samma sätt beskriver Patel & Davidson (2011) att vid ett deduktivt angreppssätt utgår 
forskaren ifrån tidigare teorier för att drar slutsatser om enskilda företeelser. 
 
Syftet är att beskriva och skapa förståelse för hur de traditionella investeringskalkylerna 
används för kapitalintensiva investeringsprojekt i den tidiga fasen av investeringsprocessen. 
Samt identifiera om skillnader finns i användningen mellan företag i olika branscher och 
analysera vad dessa eventuella skillnader kan bero på. När en studie som vår avser att besvara 
frågor som ”hur” beskriver Yin (2006) att designen på studien bör vara i form av en historisk 
studie, experiment studie eller som en fallstudie. Vidare beskriver Yin att graden av kontroll 
och tillgång som forskaren har att undersöka hur något föreligger, är avgörande för vilket av 
det tre tillvägagångssätten som bör tillämpas. Vid låg grad av kontroll och god tillgång till att 
undersöka hur något föreligger anser Yin att fallstudie är det bästa alternativet. Då vi i vår 
studie har haft god möjlighet till att undersöka hur investeringskalkylerna används men ingen 
möjlighet att påverka själva användandet av kalkylerna föll valet av design på fallstudie. 
 
För att skapa en förståelse för hur de traditionella investeringskalkylerna används har vi 
använt oss av aktörssynsättet där en helhetsbild skapats utifrån aktörernas olika uppfattningar 
om verkligheten (Arbnor & Bjerke, 2009). De aktörer vi kontaktat besitter kunskap och jobbar 
med investeringskalkyler samt har en god inblick i investeringsprocessen. Dessa aktörer har 
varit i form av controller, ekonomichef, investeringsanalytiker, VD samt produktionsteknik 
chef. För insamling av empiri har vi intervjuat dessa aktörer och vår tolkning av deras 
upplevelser ligger till grund för resultatet i vår studie. 
 
3.2 Avgränsning och urval 

 
Vi valde att benämna de investeringar, vars investeringsprocess avsågs undersökas, för 
kapitalintensiva investeringar. Vad vi syftar på med kapitalintensiv är att investeringen kräver 
en insats av mycket kapital i monetära mått. Innebörden av mycket kapital kan variera 
beroende på företagets storlek. Enligt klassificering av investeringar av Holmström och 
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Lindholm (2011) kan kapitalintensiva investeringar i vår studie vara av antingen taktisk eller 
strategisk art. De har en betydande påverkan för ett företag samt att beslut fattas på en hög 
nivå i företaget, ofta av styrelse. Detta innebär att de investeringar som Holmström och 
Lindholm (2011) benämner operativa inte avses studeras i denna studie. Gränsdragningen 
mellan strategiska och taktiska investeringar är diffus men gemensamt är att båda har stor och 
långsiktig påverkan på ett företag (Shivakumar, 2014). På grund av den diffusa 
gränsdragningen mellan taktisk och strategisk investering har vi valt att inte definiera till 
vilken klass investeringen tillhör. 
 
Investeringsprocessen för kapitalintensiva investeringar är omfattande och består av flera steg 
(Yard, 2001). På grund av dess omfattning har vi funnit det nödvändigt att avgränsa oss till att 
studera ett begränsat område av processen. I denna studie kommer vi att begränsa oss till 
investeringsprocessens tidiga fas. Detta innebär att vi kommer att titta på processen fram till 
beslut. Vi kommer inte belysa de delar som kommer efter ett beslut, det vill säga de steg som 
Yard (2001) benämner som genomförande och uppföljning. Vi har valt att fokusera på de 
mest använda traditionella investeringskalkylerna i den tidiga fasen av investeringsprocessen 
för kapitalintensiva investeringar; nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden 
samt återbetalningsmetoden (Alkaraan & Northcott, 2006; Carr et al., 2010; Sandahl & 
Sjögren, 2003; Arnold & Hatzopoulos, 2000). 
 
För att kunna uppfylla vårt uppställda syfte för studien valde vi aktörer utifrån specifika krav. 
Aktörerna skulle ha kunskap om de traditionella investeringskalkylerna samt ha god 
kännedom om hur dessa används inom investeringsprocessen för kapitalintensiva 
investeringar. Ytterligare ett krav var att aktörerna skulle arbeta inom olika branscher. Detta 
beskrivs av Maxwell (2005) som ett målmedvetet urval då specifik kunskap hos aktören var 
nödvändigt. Utefter dessa kriterier gjordes ett bekvämlighetsurval som innebär att aktörer som 
fanns tillgängliga för oss valdes ut (Bryman & Bell, 2014). För att komma i kontakt med 
aktörer som uppfyllde de specifika kraven kontaktades företag av större storlek. Vi antog att 
de i dessa företag fanns aktörer som i större utsträckning jobbar med de traditionella 
investeringskalkylerna för kapitalintensiva investeringar än om vi skulle riktat in oss på 
mindre företag. Vidare valde vi företag som var verksamma inom samma kommun. Detta då 
vår målsättning var att hålla intervjuerna på respektive aktörs arbetsplats samtidigt som vi 
ville hålla nere resekostnaderna. Inga ytterligare krav ställdes för val av aktörer. Efter att ha 
kontaktat nio större företag i Skellefteå hittade vi fem aktörer som uppfyllde kraven och var 
tillgängliga för intervju. De företag som de fem aktörerna verkar inom är Skellefteå Kraft, 
Skebo, Rönnskär, Alimak Hek AB och Skellefteå Buss AB. 
 
3.3 Litteratursökning 

 
För att skapa en förståelse för ämnet har vi genomfört litteratursökning via Luleå Tekniska 
Universitetsbibliotek, Campusbiblioteket i Skellefteå samt genom att använda oss av 
tillgängliga databaser som Emerald Insight och Business Source Premier. De nyckelord vi 
använt oss av är; capital budgeting, capital budgeting techniques, investment appraisal 
techniques, strategic investments. Vetenskapliga artiklar har valts ut, lästs och gallrats för att 
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tillsammans med övrig litteratur i bokform bygga en teoretisk referensram. Även en 
genomgång av referenser inom relevanta artiklar har lett till att ytterligare litteratur samlats in. 
 
3.4 Tillvägagångssätt 

 
Kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än på siffror (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativa 
studier avser att svara på frågor som ”varför”, ”vad” och ”hur” (Starrin & Svensson, 2008). 
Då ”hur” och ”varför” är delar i vårt syfte föll valet av metod naturligt på den kvalitativa 
metoden. Genom att använda oss av en kvalitativ metod till vår studie, i form av intervjuer 
kom vi närmare aktören och kan få en bättre förståelse för hur de traditionella 
investeringskalkylerna används. En kvalitativ metod med intervjuer har en fördel i att dessa är 
flexibla (Bell & Waters, 2016). Flexibiliteten består i att vi hade möjlighet att ställa 
följdfrågor, för att utveckla och fördjupa svaren på ett sätt som inte skulle ha varit möjligt 
med exempelvis enkäter. 
 
Intervjusubjekten kontaktades initialt via mail som skickades till personer inom stora företag 
som vi antog skulle vara lämpliga för att besvara våra frågor, exempelvis VD, ekonomichef 
eller controller. Mall för mailutskick finns bifogad i bilaga 1. Genom att även bifoga en 
intervjuguide med övergripande frågeställningar gavs aktören möjligheten att ta ställning till 
om denne var rätt person att besvara våra frågor eller inte. Även intervjuguide finns som 
bilaga, se bilaga 2. Detta medförde att vi i de flesta fallen blev hänvisade till att kontakta en 
annan aktör inom samma företag, bättre lämpad för att besvara på frågorna. Uppföljning och 
vidare kontakt gjordes via telefonsamtal för att stämma av samt boka tid för intervju. 
 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Målet var att utföra alla intervjuer på aktörernas 
respektive arbetsplats då detta är en miljö som aktörerna är bekväma i. Detta var möjligt med 
tre av aktörerna. De två andra aktörerna var endast tillgängliga via telefon. En stor fördel med 
semistrukturerade intervjuer är att vi kunde ställa följdfrågor (Ekholm & Fransson, 2012). En 
annan fördel med att utföra intervjun på plats och inte över telefon är att vi som intervjuar 
aktörerna hade möjlighet att reagera på dennes ansiktsuttryck eller andra icke-verbala uttryck, 
exempelvis om osäkerhet visades i samband med att en fråga ställdes (Bryman & Bell, 2013). 
Det risker som finns med att utföra intervjuerna på plats är att vi som utfört intervjuerna 
påverkar de som blir intervjuade med språkbruk eller kroppsspråk vilket kan leda till att 
aktören svarar det som den tror att intervjuaren vill höra (Bell & Waters, 2016). Vi har försökt 
bemöta denna riskfaktor genom att bibehålla ett neutralt språkbruk och i den mån det varit 
möjligt bett dem utveckla sina svar istället för att ställa frågor som riskerar vara ledande. Vid 
telefonintervjuer fanns inte risken att vi påverkade aktören med hjälp av vårt kroppsspråk. 
Däremot saknades möjligheten för oss att reagera på aktörens ickeverbala uttryck. 
 
Enligt Ekholm & Fransson (2012) är det vanligt att en intervjuare antar att aktören som 
intervjuas har ett liknande tankesätt som intervjuarens. Detta kan påverka intervjun genom att 
den som utför intervjun tolkar in vad aktören menar i sitt egna tankesätt, istället för att förstå 
vad det är som aktören egentligen menar. Det kan leda till att intervjuaren förbiser att granska 
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det som är avvikande och missar att ställa relevanta följdfrågor (ibid.). Genom att vi har varit 
medvetna om detta minskade risken för ett sådant problem. 
 
Vid intervjutillfällena var båda författarna närvarande. På detta sätt blev svaren tolkade av två 
personer istället för en, vilket minskar risken för skevhet (Ekholm & Fransson, 2012). Efter 
godkännande av aktörerna har intervjuerna spelats in vilket har underlättat vid 
transkriberingen. För att garantera att viktig information inte går förlorad vid eventuellt 
teknikstrul har vi samtidigt fört anteckningar vid intervjuerna. Efter varje enskild intervju 
valde vi att transkribera intervjuerna omgående och ordagrant för att inte riskera att förlora 
viktiga detaljer. 
 
För att minska risken för att de aktörer vi intervjuat skulle känna sig hämmade av att 
intervjuerna spelades in har de informerats om vad vi avsåg att göra med inspelningarna, vilka 
som kan komma åt dessa samt hur länge de kommer att sparas (Bell & Waters, 2016). Vi har 
även varit noggranna med att förklara syftet med intervjuerna för att aktörerna skulle känna 
sig bekväma med att svara på våra frågor (ibid.). 
 
3.5 Metodproblem 

 
Vi har valt att framför allt belysa reliabilitet under detta avsnitt. Då validitet anses fokusera på 
mätning och detta inte är det huvudsakliga intresset i kvalitativa studier kan en större vikt 
läggas på frågor kring reliabiliteten (Bryman & Bell, 2013). Detta stärks av Arbnor och 
Bjerke (2009) som menar att validiteten får en underordnad roll vid ett aktörssynsätt. 
 
Vi har dock bemött validiteten till viss del. Detta genom att definiera de nyckelbegrepp som 
ingår i studien för att stärka att vi undersöker det som avses undersökas. Exempelvis har vi 
förklarat för de intervjuade aktörerna hur vi definierar begreppet kapitalintensiva investeringar 
samt vilka investeringskalkyler som vi klassificerar som traditionella. Detta minskar också 
risken för att vi som författare och aktören syftar till eller tolkar begreppen olika (Bryman & 
Bell, 2013). Detta har vi under intervjuerna även bemött genom att använda oss av ett enkelt 
språk och ställt följdfrågor om vi ansett att det funnits oklarheter i svaren. Aktörerna har även 
uppmuntrats till att påpeka och ställa frågor om de anser vi uttrycker oss på ett otydligt sätt. 
 
Att uppnå full replikerbarhet, det vill säga att ge förutsättningar för upprepning av studien, är 
vid en kvalitativ studie svårt (Bryman och Bell, 2013; Maxwell, 2005). Vi har försökt bemöta 
detta genom att beskriva hur vår studie genomförts och vilka urval som gjorts. Vi har även 
beskrivit vilka aktörer, vilka företag de verkar inom samt grundläggande information om 
dessa. 
 
Vid en fallstudie uppnås inte generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2013). Yin (2007) menar att 
en fallstudie är svår att generalisera från ett fall till ett annat. Det är omöjligt att välja ett eller 
flera fall som är ”representativa”. Inga fall hur många eller hur omfattande kan kringgå denna 
kritik (ibid.). Vi är därmed medvetna om att resultatet inte är generaliserbart för alla företag 
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som utför kapitalintensiva investeringar. Men vi ansåg ändå att vår studie skulle kunna bidra 
med en ökad förståelse för hur investeringskalkyler används inom den tidiga fasen av 
investeringsprocessen för kapitalintensiva investeringar. 
 
3.6 Analys 

 
Maxwell (2005) påpekar att det är av stor vikt att analys sker på ett systematiskt sätt. Från 
tidigare forskning kan påståenden göras i form av teser om hur verkligheten borde vara. Dessa 
påståenden, våra teser, ligger till grund för att kunna jämföra teori mot vad som framkommit i 
empirin. Intervjuguiden konstruerades föra att kunna bekräfta eller förkasta teserna. För att 
enklare kunna lyfta ut relevanta citat samt utnyttja materialet som framkommit under 
intervjuerna har transkriberingar utförts. De mest centrala delarna ur materialet har vi sedan 
systematiskt kategoriserat under de uppställda teserna. 
 
Vi valde att presentera det insamlade intervjumaterialet från varje företag var för sig för att ge 
läsaren en enklare överblick av empirin. Detta underlättade även för oss vid jämförelsen 
mellan de olika företagen. Analysen presenterades därefter under respektive tes. 
 
3.7 Presentation av fallföretag och aktör 

 
I detta avsnitt följer en kortare beskrivning av de olika fallföretagen där aktörerna är 
verksamma. Därefter följer en presentation av aktörerna där information som position och 
ansvarsområde framgår. 
 
3.7.1 Skellefteå Buss AB 

 
Skellefteå Buss AB verkar inom transportbranschen och bedriver framför allt linjetrafik för 
länstrafikbolaget Västerbotten. De bedriver även linjetrafik inom Skellefteå kommun. 
Företaget har även egna verkstäder där service och underhåll för fordonen sker. (Skellefteå 
Buss AB, 2015). Företaget har ungefär 130 fordon och har som målsättning att vara fossilfria 
år 2021. I och med detta har företaget en pågående process med att byta ut bussarna till 
biogas- eller eldrivna fordon (Skellefteå Buss AB, 2017) 
 
Andreas Olofsson är sedan fem år tillbaka VD på Skellefteå buss AB och ansvarar för och 
utför kalkylering vid stora investeringar inom företaget (A. Olofsson, personlig 
kommunikation, 12 maj 2017). 
 
3.7.2 Alimak Hek AB 

 
Alimak Hek AB är ett företag inom bygg och industri branschen. De är marknadsledande 
inom vertikala transportlösningar och erbjuder produkter som bygg- och industrihissar samt 
arbetsplattformar och transportplattformar. Alimak Hek AB är ett av bolagen i koncernen och 
tillverkar hissar (Alimak Group AB, 2016). Företaget gör många kapitalintensiva 
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investeringar framför allt i maskiner då ett mål är att ständigt effektivisera och förbättra 
produktionen (M. Edeljung, personlig kommunikation, 12 maj 2017). 
 
Martin Edeljung är verksam som produktionsteknisk chef sedan tre år tillbaka. Den avdelning 
Edeljung verkar inom har både hand om produktion och beredning och finns med i 
investeringsprocessen redan från inledande idéstadie. Vidare ansvarar Edeljung för 
granskning av kalkyleringen som skall ligga till grund för ett beslut och har god insyn i 
investeringsprocessen (M. Edeljung, personlig kommunikation, 12 maj 2017). 
 
3.7.3 Skebo 

 
Skebo är verksam inom bostadsbranschen. Företaget äger ungefär 5500 lägenheter och utöver 
detta ett antal lokaler och är Skellefteås största hyresvärd. Under 2016 har 62 nya lägenheter 
byggts. Under förra året har även en nybyggnation med 52 lägenheter påbörjats. Det finns en 
stor efterfrågan på bostäder i Skellefteå men en utmaning ligger i att efterfrågan är riktad mot 
de centrala delarna. Lagstiftning finns att varje enskilt projekt ska uppnå ett affärsmässigt 
lönsamhetskrav vilket gör att Skebo finner det svårt att etablera lägenheter utanför centrum 
(Skebo, 2016). 
 
Staffan Hansson arbetar som fastighetscontroller på Skebo och ansvarar för 
investeringskalkylering vid stora investeringar inom företaget. Under de tre åren på Skebo har 
Hansson varit med under investeringsprocesser men har sedan cirka ett år tillbaka haft en 
aktiv roll även vid process och genomförandet av större investeringar (S. Hansson, personlig 
kommunikation, 10 maj 2017). 
 
3.7.4 Rönnskär 

 
Smältverket Rönnskär verkar inom metallindustribranschen och är en del av gruvföretaget 
Boliden. Företaget producerar framför allt koppar men även andra metaller som guld, silver 
och bly (Boliden, 2016). Rönnskär har bland annat investerat i elektronikåtervinning (M. 
Rönnerling, personlig kommunikation, 12 maj 2017) och är världsledande inom detta område 
med en kapacitet på 120 kton per år (Boliden, 2016). 
 
Mattias Rönnerling är ekonomichef för Rönnskär Boliden i Skellefteå sedan ett och ett halvt 
år tillbaka men har sjutton års erfarenhet av olika ekonomijobb. Som ekonomichef vid 
investeringsprocesser har han en stödjande roll vid att ta fram investeringskalkylerna samt 
ansvara för investeringskalkyleringens kvalité. Rönnerling har även en god inblick och 
kunskap för investeringsprocessen samt gör uppföljningar för företagets investeringsportfölj 
(M. Rönnerling, personlig kommunikation, 12 maj 2017). 
 
3.7.5 Skellefteå Kraft 

 
Skellefteå Kraft verkar inom branschen elproduktion och är en av Sveriges fem största 
elproducenter. Marknaden genomgår en stor förändring just nu i och med den ökade 



17 
 

digitaliseringen samt övergången till förnybar energi. Företaget har egna 
produktionsanläggningar i norra Sverige för vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. 
Skellefteå Kraft satsar på en mer hållbar utveckling och investerar bland annat i solenergi och 
laddinfrastruktur för elbilar (Skellefteå Kraft, 2016). 
 
Patrik West har sedan ungefär fyra år tillbaka arbetat på Skellefteå Kraft och har titeln 
investeringsanalytiker. En del i arbetet består av att ta fram och ansvara för bland annat 
investeringskalkylering, som skall finnas som underlag vid ett investeringsbeslut. I övrigt har 
West en god insikt i investeringsprocessen som helhet (P. West, personlig kommunikation, 8 
maj 2017). 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel beskrivs insamlad empiri från intervjuer som belyser intervjusubjektens 
beskrivning och uppfattning om hur investeringskalkylerna används. Empirin presenteras 
utifrån de företag intervjusubjekten verkar inom. 
 
4.1 Empiri från Skellefteå Buss AB 

 
Telefonintervju utförd den tolfte maj 2017 med Andreas Olofsson VD på Skellefteå Buss AB. 
Olofsson utför och ansvarar för investeringskalkylering vid stora investeringar inom företaget. 
Han var på resande fot och endast tillgänglig för en telefonintervju. 
 
4.1.1 Hur används investeringskalkylerna? 

 
Investeringsprocessen för Skellefteå Buss AB består av en detaljerad långsiktig plan som 
visar vilka år som företaget ska investera och vad de ska investera i. Kapitalintensiva 
investeringar som företaget gör är framförallt investeringar i nya bussar. Aktören beskriver att 
de traditionella investeringskalkylerna används genom att en kassaflödeskalkyl tas fram, där 
nuvärdes-, internränte- samt återbetalningsmetoden ingår.  
 

”Vi använder oss av en kassaflödeskalkyl som består av 
nuvärdesberäkningar. Där kan vi se hur kassaflödet påverkas år för år.  

 
Vid större investeringar ansvarar aktören för att samla in information för att möjliggöra 
utförandet av investeringskalkylen. Aktören menar att mycket av informationen som behövs 
för att upprätta kalkylen är ganska enkel att arbeta fram. Saker som pris på bussen, hur mycket 
pengar som företaget behöver låna samt räntan på de lånade pengarna. Medan andra saker är 
svårare att arbeta fram såsom driftskostnader för bussen. När aktören har färdigställt kalkylen 
tar ledningsgruppen del av kalkylen och den diskuteras. Detta för att se över om den måste 
justeras på något sätt. 
 
Kalkylen används även tidigt i processen när företaget ska jämföra olika 
investeringsalternativ. Vidare beskriver Olofsson att investeringskalkylerna är viktiga för 
själva investeringsbeslutet, men att det finns andra parametrar än investeringskostnaden som 
är viktigare att ta hänsyn till. 
 

”Priset är en sak, det betalar man en gång. Men om du tar en buss som 
kanske ska gå hundratjugo tusen mil, är det ganska avgörande om den 

förbrukar tre eller fyra liter diesel per mil” 
 
Ytterligare information som framkommer av aktören är att investeringskalkylerna kan 
används även för att bedöma hur känslig en investering är för olika risker. Detta används mest 
när investeringar görs i produkter som är nya för företaget.  
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”Vi kan även laborera med internräntor beroende på hur vi bedömer 
riskerna för fordonens funktion. Ta till exempel det som är aktuellt nu. Vi 
ska investera i el-bussar vilket är en ny marknad och en ny produkt. Då 

bedömer jag risken som ganska hög.” 
 
Aktören beskriver att det finns många parametrar som kan vara svåra att kalkylera med men 
som ändå påverkar ett beslut. Vinner företaget exempelvis en anbudsräkning som omfattar tio 
stycken bussar och ett avtal på tio år är priset på bussarna det enklaste att kalkylera medan 
saker som löneutveckling, drivmedelspriser och liknande innefattar en större osäkerhet. 
 
4.1.2 Sammanfattning av empiri Skellefteå Buss AB 

 
Buss AB använder investeringskalkylerna används både i början av processen och vid själva 
beslutet. Investeringskalkylerna används i den tidiga fasen för att välja mellan olika alternativ. 
Den används även som ett underlag för att föra diskussioner mellan aktören och 
ledningsgruppen kring ett investeringsprojekt. Investeringskalkylerna har en betydande roll 
men det finns andra parametrar som kan väga lika tungt om inte tyngre vilket kan vara de 
olika risker som investeringen eventuellt medför samt investerings avtalets längd. 
 
4.2 Empiri från Alimak Hek AB 

 
Intervju den tolfte maj 2017 med Martin Edeljung, produktionschef på Alimak Hek AB. 
Edeljung finns med i stora delar av investeringsprocessen inom produktionsavdelningen samt 
granskar de investeringskalkyler som görs. Intervjun tog plats i Alimak Hek ABs lokaler. 
 
4.2.1 Hur används investeringskalkylerna? 

 
Investeringsprocessen inom avdelningen för produktionsteknik på Alimak Hek AB beskrivs 
som rutinmässig. En central del är att ta fram investeringsbegäran som ska godkännas av 
styrelsen och ett krav finns på att en investeringskalkyl ska ingå i investeringsbegäran.  
Investeringskalkylen används genom investeringsbegäran för att ta fram en 
investeringsbudget, som godkänns av styrelse, för att få tillräckligt med resurser tilldelat. 
Aktören beskriver att den metod som tillämpas är återbetalningsmetoden.  
 

”Vi jobbar med pay-off eller återbetalningsmetoden, enbart egentligen. Och 
vi brukar sikta på tre år.” 

 
Investering görs vanligtvis inom maskiner inom avdelningen. Nyliga investeringar som 
genomförts är en vertikalfräs med robotcell för en högre automatisering vid tillverkning av 
kuggstänger, svarv samt kantpressar. Vanligtvis finns det klara skillnader mellan olika 
maskiner som utreds. Skillnader kan vara hur mycket övriga resurser som krävs samt hur lång 
tid det tar att få maskinen på plats. De kan oftast på ett enkelt sätt avgöra vilken 
investeringsalternativ som lämpar sig bäst. Investeringskalkylen dvs. återbetalningsmetoden 
samt denna övriga information är tillräckligt för att säkerhetsställa om en investering är bra 
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Återbetalningsmetoden används redan i idéfasen där en grov uppskattning av 
återbetalningstiden görs. Den används sedan för att jämföra mot det ungefärligt uppställda 
återbetalningskravet på tre år för att därmed avgöra vilka investeringar i tidig fas som ska 
utredas vidare. För den eller de investeringar som är fortsatt intressanta efter idéfasen skärps 
kalkylen ytterligare. Aktören beskriver, enligt citatet nedan, att kalkylen ska ingå i en 
investeringsbegäran och användas för att ligga till grund för att få investeringsbudgeten 
godkänd. 
 

”Gör man ett noggrant arbete i början har man igen det. För att lämna 
fram en investeringsbegäran måste den vara noggrant utarbetad och hålla 
hela vägen. Vi har gjort det mesta kalkylarbetet innan vi lämnar ifrån oss 

den.” 
 
Aktören anser därmed att kalkylen används främst för att välja de bästa alternativen i idéfasen 
samt för att få investeringsbudgeten godkänd. Detta då en investering oftast beviljas om de 
kan visa på en noggrant utförd kalkyl som även lever upp till kravet för återbetalningstid. 
Vidare påpekas genom följande citat att det vid kapitalintensiva investeringar ställs högre 
krav på kalkylen. 
 

“När det kommer till större maskiner handlar det ofta om miljonbelopp. Det 
är klart att det blir noggrannare att ta fram en ordentlig kalkyl.” 

 
Då flera led är involverad i processen används också kalkylen som ett gemensamt underlag. 
Information till kalkylen samt uträkning av den utförs av produktionsavdelningen för att 
sedan granskas av aktören. Kalkylen ska som tidigare nämnts finnas med i 
investeringsförfrågan som ska godkännas av VD samt av företagets styrelse. 
 
Kalkylen används normalt som en avgörande faktor för ett investeringsbeslut. Om inte kravet 
på maximalt tre års återbetalningstid uppfylls görs i vanliga fall ingen investering. Vid 
intervjun framkommer dock att det finns andra aspekter än information från 
investeringskalkyleringen att ta hänsyn till. Detta kan vara miljö, konkurrens samt säkerhet. 
Om en maskin behöver bytas på grund av att den utgör en säkerhetsrisk eller att den riskerar 
haverera används kalkylen på ett annat sätt. Kalkylen för ersättningsinvesteringen jämförs och 
diskuteras mot vilka konsekvenser och risker ett eventuellt haveri medför. Om riskerna samt 
konsekvenserna anses vara stora och kalkylen visar en tillräckligt bra återbetalningstid kan en 
investering genomföras. Kravet på en återbetalningstid på maximalt tre år är fortfarande ett 
mål men kan kringgås vid denna typ av ersättningsinvestering. 
 
Under intervjun framgår även att företaget outsourcar en viss del av produktionen för att 
effektivisera samt behålla sin ledande marknadsposition. Kalkylen används också för att 
jämföra om företaget ska producera vissa delar själva eller om de ska köpa dessa från 
leverantörer. 
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4.2.2 Sammanfattning av empiri Alimak Hek AB 
 
Investeringskalkylen väger tungt i processen inom produktionsavdelningen på Alimak Hek 
AB och har som störst betydande i en inledande fas då den används för att välja ut de bästa 
alternativen samt för att få investeringsbudget godkänd. Investeringskalkylen är avgörande för 
om en investering kommer att utföras. Men det finns andra faktorer såsom miljö och säkerhet 
som måste tas i beaktning vilket gör att företaget ibland kringgår kravet på kalkylen.  
 
4.3 Empiri från Skebo 

 
Intervju utförd den tionde maj 2017 med Staffan Hansson fastighetscontroller på Skebo. 
Hansson utför och ansvarar för investeringskalkylering vid stora investeringar inom företaget. 
Intervju tog plats i Skebo's kontor. 
 
4.3.1 Hur används investeringskalkylerna? 

 
Inom Skebo används investeringskalkylerna redan i en inledande fas för att tillsammans med 
en enkel bedömning av marknaden få en grundläggande uppfattning om rimligheten av en 
tänkt investering. Aktören beskriver att de framför allt använder sig av nuvärdesmetoden 
vilket är det vanligaste i fastighetsbranschen vid bedömning av kapitalintensiva investeringar.  
 
Ytterligare investeringskalkylering genomförs i den tidiga fasen av investeringsprocessen som 
är betydligt mer omfattande och där flertalet aktörer är med och bidrar till 
investeringsbedömningen. Huvudaktörerna som bidrar med information till 
investeringskalkylerna jobbar på marknadsavdelningen, projekt och support, samt 
ekonomiavdelningen. Marknadsavdelningen ansvarar för intäktssidan medan projekt och 
support ansvarar för kostnadssidan och ekonomiavdelningen är med för att se till att projektet 
går ihop. Enligt aktören säkerhetsställs kostnaderna genom upphandling de gånger detta krävs 
inom lagen om offentlig upphandling, och i övrigt går företaget på ramavtal. För att 
säkerhetsställa hyresintäkter håller företaget förhandlingar med exempelvis 
hyresgästföreningen. Här kan olika alternativ snabbt sållas bort om de inte uppfyller 
företagets lönsamhetskrav vilket aktören beskriver enligt följande citat. 
 

”För att en investering ska bli godkänd, har vi ett avkastningskrav som ska 
uppnås. Vi kan inte göra saker som inte genererar den avkastning som 

styrelsen har bestämt” 
 
När en investeringskalkyl sedermera är färdigställd används den av flertalet aktörer på 
företaget för att möjliggöra en diskussion kring avkastningen kontra risken som företaget står 
inför vid en eventuell investering. Det som ofta diskuteras är avstånd från stadskärnan, trycket 
på bostadsmarknaden och vad företaget tror om framtiden, vilket utgör vilken risk en 
investering anses ha. 
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”När en investeringskalkyl är färdig är det egentligen VD, ledningsgrupp 
och styrelse som diskuterar avkastningen mot risken.” 

 
Vid ett investeringsbeslut måste Skebo förutom investeringskalkylen även ta hänsyn till andra 
parametrar såsom social hållbarhet och miljö. Enligt aktören har dessa ”mjuka” parametrar en 
sekundär roll vilket framgår av citatet nedan. Det är investeringskalkylen som är mest 
betydande som beslutsunderlag för själva beslutet. 
 

”Vi klarar oss inte utan den ena eller den andra. Men det är klart att en 
investeringskalkyl, den talar ju om vilken procent du tjänar på dina pengar. 
De andra är ju lite mjukare parametrar och de kanske inte väger lika hårt 

men de finns alltid med.” 
 
Företaget utför inga investeringar som inte uppnår de uppsatta avkastningskraven men fler 
parametrar tas också hänsyn till. Aktören beskriver vidare att investeringsprojekt som inte 
anses vara tillräckligt lönsamma vid idé fasen kan gå vidare och analyseras mer. Detta om de 
vid diskussion kring underlagen finner att det finns möjligheter att uppnå kravet för lönsamhet 
om vissa förändringar görs. 
 
Tittar vi på stora investeringar som Skebo har utfört finns det dels konverteringar av lokaler 
som exempel, men framförallt är nyproduktion av hyresrätter en vanlig investering, där det 
senast färdigställda projektet är Odenskrapan 
 
4.3.2 Sammanfattning empiri från Skebo 

 
Investeringskalkylerna inom Skebo används både i den tidiga fasen av processen och vid 
själva beslutet. I en inledande fas användas investeringskalkylerna för att göra en 
uppskattning om investeringen kommer att vara lönsam samt för att sålla bort mindre 
lönsamma alternativ. Förutom investeringskalkylen finns det andra parametrar som ska vägas 
in i ett investeringsprojekt vilket kan göra att vissa mindre lönsamma alternativ ändå utreds 
vidare. Kalkylen används även för att diskutera kring avkastning kontra risken som företaget 
står inför vid en eventuell investering. Kalkylen har dock den största rollen när det kommer 
till själva investeringsbeslutet. Där avkastningskravet enligt kalkylen ska uppfyllas för att en 
investering ska äga rum. Skebo använder framför allt nuvärdesmetoden. 
 
4.4 Empiri från Rönnskär 

 
Telefonintervju tolfte maj 2017 med Mattias Rönnerling, ekonomichef för Rönnskär Boliden i 
Skellefteå. Rönnerling ansvarar för kvalitén på investeringskalkylerna samt projekten. Han 
finns även med som en stödjande roll i framtagandet av kalkylerna. 
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4.4.1 Hur används investeringskalkylerna? 
 
Aktören beskriver att en första beräkning med hjälp av investeringskalkylerna görs redan på 
idéstadiet. De används att få en känsla för investeringens omfattning, hur mycket den kan 
inbringa samt vilken lönsamhet man kan vänta sig. Företaget har enligt aktören en stor 
investeringsportfölj med tänkta investeringar. I idéstadiet används nuvärdesmetoden som 
styrmedel för att prioritera och rangordna bland investeringsalternativen vilket aktören 
beskriver med följande citat. 
 

“Det finns en lång rad med idéer och projekt som kan genomföras och vi 
prioriterar dem baserat på investeringskalkylerna.” 

 
Investeringskalkylerna för tänkta investeringar tas fram av projektavdelning med viss hjälp av 
aktören. Dessa uppdateras allt eftersom processen fortgår och aktören har till uppgift att utföra 
granskning av dem. Även en styrgrupp för projekt och underlag samt platschef tar sedan del 
av investeringskalkylerna. Där dessa används som ett diskussionsunderlag mellan de olika 
aktörerna. Vid stora betydande investeringen tas beslutet av styrelsen för koncernen, vilket 
även gör att styrelsemedlemmarna använder investeringskalkylerna som en del i 
beslutsunderlaget. Investeringskalkylerna utgör ofta en avgörande faktor för beslutet. Däremot 
beskrivs genom citatet nedan att det finns vissa investeringar där investeringskalkyler används 
i mindre utsträckning samt har en mindre betydelse. 
 

”Miljöinvesteringar har sällan en bra kalkyl. Men miljöinvesteringar måste 
göras av andra skäl. Vid miljöinvesteringar är det sällan man tar beslut 
baserat på investeringskalkylerna utan där finns det andra faktorer som 

ligger till grund för beslut.” 
 
Normalt grundas besluten på internräntemetoden samt nuvärdesmetoden. 
Återbetalningsmetoden finns med och används för att få en indikation på hur lång 
återbetalningstid en investering har. Det finns inga krav på vad återbetalningstiden maximalt 
får uppgå till och metoden används inte som underlag för ett beslut. Enligt aktören har 
investeringskalkylerna störst betydelse i en inledande fas under investeringsprocessen där de 
fungerar som ett verktyg för att sålla mellan olika alternativ. Aktören lyfter även att 
investeringskalkylerna ofta är avgörande för själva beslutet vilket följande citat belyser. 
 

”Jag skulle säga att kalkylerna är av störst betydelse i första steget där 
sållningen och prioriteringsordningen sker. Där avgörs vilka projekt som 

ska gå vidare och vilka vi har på väntelistan eller vilka som tas bort helt och 
hållet. Men de har även betydelse i själva beslutsprocessen för visar de inte 

tillräcklig lönsamhet går de normalt inte igenom.” 
 
De större investeringar som gjorts är elektronikåtervinning samt en pågående investering i 
djupförvaring av kvicksilverhaltigt material. Vidare beskrivs att i de investeringskalkyler som 
används under en process för kapitalintensiva investeringar är det både standard och krav på 
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att internräntemetod och nuvärdesmetod ska finnas med men även återbetalningsmetoden 
används. 
 
4.4.2 Sammanfattning empiri Rönnskär 

 
Investeringskalkylerna används tidigt för att rangordna mellan företagets många 
investeringsalternativ. Nuvärdesmetoden och internräntemetoden används i stor utsträckning 
under investeringsprocessen för att avgöra om tänkta investeringar uppfyller 
lönsamhetskraven. Investeringskalkylerna används även som ett diskussionsunderlag mellan 
olika aktörer i företaget. Aktören anser att kalkylerna är viktigast i den tidiga fasen men att de 
ofta även används som ett beslutsunderlag, däremot kan undantag göras. 
 
4.5 Empiri från Skellefteå Kraft 

 
Intervju utförd den åttonde maj 2017 med Patrik West investeringsanalytiker på Skellefteå 
Kraft. West utför och ansvarar för investeringskalkylering vid stora investeringar inom 
företaget. Intervjun utfördes i Skellefteå Krafts lokaler. 
 
4.5.1 Hur används investeringskalkylerna? 

 
Aktören beskriver att investeringskalkylen kan ingå redan i idéstadiet men att det inte är 
vanligt. Detta, eftersom man inte har alla uppgifter som behövs. Vidare beskriver aktören att 
under utredningsfasen är det upp till de som utför utredningen om kalkylering utförs. Vidare 
beskrivs att man har insett vikten av investeringskalkyler och använder dem mer och mer i 
utredningsfasen, även vid mindre investeringar. Aktören nämner, genom följande citat, att 
investeringskalkylerna i ett tidigt skede ligger till grund för att göra val mellan olika 
investeringsalternativ. De används även för att undersöka hur känslig en investering är mot 
olika förändringar och för att undersöka om investeringen ska gå vidare.  
 

”Investeringskalkyler i utredningsfasen används antingen för att göra val 
mellan olika alternativ eller för att titta på känslighet och lönsamhet, är det 
något vi ska utreda vidare? Det kostar pengar att utreda trots allt. Kan man 

avbryta i ett tidigt skede är det bra.” 
 
Aktören anger att företaget tidigare använt internräntemetoden men att de nu i huvudsak 
använder sig av nuvärdesmetoden. Återbetalningsmetoden används men inte som en enskild 
investeringskalkyl. 
 

”Pay-back, alltså återbetalningsmetoden räknas ut men används mer som 
en tilläggsinformation.” 

För att upprätta en så utförlig investeringskalkyl som möjligt utförs en utredning i berörd 
verksamhet. Med hjälp av den information som uppkommer ute i verksamheten och som 
aktören sedermera erhåller upprättar han en investeringskalkyl. Utredningsfasen beskrivs av 
aktören i citatet nedan. 
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”En utredning görs då ute i företaget av de som kan just den verksamheten. 

Är det en turbin som ska bytas så är det avdelningen för vattenkraft som 
utreder vilken den bästa lösningen är för att ersätta denna.” 

 
Däremot beskriver aktören att det inte är endast de med spetskompetens och erfarenhet som 
ingår i utredningen. Det är också viktigt att involvera andra aktörer som har större benägenhet 
att ifrågasätta moment som ofta görs rutinmässigt.  
 

”Det normala är att det ska jobbas igenom väl och det ska ingå människor 
med olika erfarenhet och kompetens. Är det en turbin som ska bytas behöver 
det inte nödvändigtvis bara vara vattenkraftsingenjörer som jobbar med det. 
Det kan vara intressant att ha med någon från en annan avdelning som inte 

kan området lika väl. Det medför att andra frågor ställs vilket genererar 
bättre beslut i slutändan. Det är inte säkert att något ska genomföras på ett 

visst sätt bara för att det alltid har gjorts på det viset.” 
 
Den kalkyl som aktören sedermera tar fram och jobbar med används i ett sista steg som ett 
underlag för själva beslutet. Aktören beskriver vidare, genom citatet nedan, att företaget har 
ett avkastningskrav, men att vissa investeringar kan göras även om det inte avkastar 
tillräckligt bra. 
 

”Det kan handla om situationer när det finns andra aspekter som är 
viktigare. Vi får ju tänka vilken ägare vi har, det är ju kommunen och 

kommunen kan ha andra syften eller mål. Ibland är det någonting annat 
som väger mer än det rent ekonomiska.” 

 
Vidare beskriver aktören att företaget i sådana fall behöver väga upp lönsamheten med hjälp 
av andra investeringar, för att företaget som helhet ska leva upp till det uppsatta 
avkastningskravet. Vidare belyser aktören genom citatet nedan vikten av investeringskalkylen 
vid ett beslut då den används för att säkerhetsställa att det är en bra investering för företaget 
att genomföra. 
 

”Den är ju viktigast i slutändan. För då vill vi ju säkerhetsställa då att det 
här verkligen är rätt ”häst”, eller en bra häst att satsa på.” 

 
Det framkommer att de kan uppkomma affärsmöjlighet där det kan vara viktig att uppnå ett 
snabbt beslut på grund av rådande konkurrens. Även i dessa fall ska en investeringskalkyl 
upprättas, men det är inte säkert att den är lika utförlig och genomarbetad som vid en 
investering där de inte råder konkurrens. Vissa uppsatta krav måste, vilket citatet nedan 
belyser, fyllas med kalkylen men det kan finnas faktorer som aktören bortser ifrån vid 
kalkyleringen. 
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”Löser den här investeringen det uppkomna behovet? Fyller den de 
uppsatta effektmålen? Men företaget kanske inte hinner utreda ifall de 

behöver hundra kubikmeter grus eller tusen kubikmeter grus till projektet.” 
 

Vid ett beslut finns det krav på att investeringskalkylerna ska finnas med som 
beslutsunderlag. Aktören utför en ny kalkyl även om de funnits investeringskalkyler i tidigare 
steg. Detta görs för att säkerhetsställa att alla investeringar bedöms på lika grunder. Några 
stora investeringar som aktören nämner att företaget har utfört är i vattenkraft men den enskilt 
största nyinvesteringen som Skellefteå Kraft har utfört är i vindkraft. Stora summor investeras 
även i underhåll av vattenkraft då företaget måste byta ut turbiner och generatorer. 
 
4.5.2 Sammanfattning empiri Skellefteå Kraft 

 
Skellefteå Kraft använder sig inte av investeringskalkylerna i någon större utsträckning i 
idéfasen. Kalkylerna används mer i utredningsfasen, men inte alltid. I denna fas används 
investeringskalkylerna, om de finns med, för att jämföra olika investeringsalternativ samt 
utreda hur känslig investeringen är mot förrändringar. Det finns ett krav på att 
investeringskalkylen ska finnas med vid beslutet och där spelar den en viktig roll. Det 
framkommer dock att det kan finnas andra faktorer som blir mer avgörande för beslutet. 
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5 ANALYS 
 
I följande kapitel kommer den empiri som samlats in analyseras. Genom att väga empiri mot 
den teoretiska referensramen avser vi ge stöd för, delvis stöd eller inget stöd för de uppställda 
teserna. 
 
5.1 Tes 1 

 
De traditionella investeringskalkylerna används mer som ett stöd under den tidiga fasen av 
investeringsprocessen än som ett avgörande underlag för beslut. 
 
Uppfattningen hos alla aktörerna är att investeringskalkylerna används både som stöd under 
den tidiga fasen av investeringsprocessen samt att vara en del i beslutet. Däremot skiljer sig 
aktörernas uppfattningar när det kommer till om kalkylerna används mer som ett stöd eller 
mer som en avgörande faktor för ett beslut. 
 
Flera av aktörerna beskriver att de redan i idéfasen använder investeringskalkyler för att få 
“en känsla för hur stora olika investeringar är”. Vidare beskrivs att investeringskalkylerna i 
denna fas av processen inte är utförliga och de består till stor del av överslagsberäkningar. Det 
verkar som att investeringskalkylerna i detta skede används i huvudsak för att ge aktörerna en 
överskådlig bild av olika tänkta investeringsalternativ.  
 
Aktören på Skellefteå Kraft belyser att de sällan utför kalkylering i denna fas. För att 
investeringskalkylerna ska vara till nytta krävs det att man har en bild av förväntade intäkter 
och kostnader (Goodman et., 2014). Att företaget inte använder investeringskalkylerna i en 
inledande fas beror på att “företaget inte har alla uppgifter som krävs för att göra en 
omfattande kalkyl”. I investeringsprocessen enligt Ohlsson (2012) beskrivs att ekonomisk 
bedömning, genom investeringskalkylering, görs i ett senare skede än idéfasen vilket stämmer 
överens med den beskrivningen aktören för Skellefteå Kraft ger.  
 
Alla företag beskriver att det i idéfasen ofta finns många investeringsalternativ. Det kan finnas 
ett flertal bra idéer men som en av aktörerna uttrycker sig “även bra idéer måste ibland väljas 
bort”. Aktörerna beskriver att när investeringskalkylerna utförs i denna fas används de för att 
välja mellan olika alternativ. En rimlig tolkning är att detta görs för att driva processen framåt 
då aktörerna uttrycker att mer fokus kan läggas på lönsamma investeringar. Detta då det är 
tid- och resurskrävande att göra utredningar och investeringsbedömningar för kapitalintensiva 
investeringar (Goodman et al., 2014; Yard, 2011; Ohlsson, 2012).  
 
I vår studie framgår det att investeringskalkylerna fungerar som gemensam information 
mellan olika avdelningar och individer i den tidiga fasen av investeringsprocessen. Vi finner 
att flera individer tar del av och arbetar med investeringskalkylerna. Detta är i likhet med 
Halls (2010) beskrivning att informationen från investeringskalkylerna kan användas som ett 
gemensamt underlag för ett flertal individer i ett företag då dess information är lätt att förstå 
och ta del av. Det framgår av vissa av aktörerna att det förs diskussioner kring 
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investeringskalkylerna men det tycks vara så att strategiska faktorer får ett större fokus vid 
diskussioner kring kapitalintensiva investeringar. Tidigare forskning har till stor del belyst att 
ett betydande användningsområde för investeringskalkylerna är att fungera som gemensamt 
underlag för diskussion och att detta kan vara investeringskalkylernas främsta uppgift (Van 
Cauwenbergh et al., 1996; Fauré & Rouleau, 2011). Ändå beskriver en del aktörer att 
investeringskalkylerna kan användas för att avgöra en investerings risk kontra dess väntade 
avkastning. De kan även användas för att jämföra konsekvenserna av ett eventuellt haveri mot 
om en investering genomförs. Detta sammantaget gör att vi tolkar de som att diskussioner 
ändå förs kring investeringskalkylerna mellan olika aktörer inom ett företag.  
 
Enligt aktörernas beskrivning verkar det som att de traditionella investeringskalkylerna till 
viss del används på ett rationellt sätt för att avgöra om en investering ska utredas vidare. 
Aktörerna lyfter dock att investeringskalkylerna även används tillsammans med icke 
ekonomiska faktorer för att ett beslut angående investeringen ska kunna fattas. Detta ligger i 
linje med hur Yazdifar beskriver att de traditionella investeringskalkylerna används.  
 
Aktörerna beskriver att investeringskalkylerna för kapitalintensiva investeringar även kan 
användas för att få en uppfattning om hur känsliga olika investeringsalternativ är innan ett 
beslut fattas. Exempelvis beskrivs att detta kan göras genom att laborera med olika räntor. Att 
detta är ett användningsområde för investeringskalkylerna beskrivs även av Alkaraan & 
Northcott (2006) samt Holmström & Lindholm (2011) som vidare menar att större 
investeringar bör utsättas för riskbedömningar.  
 
Alla aktörer belyser att investeringskalkylerna har betydelse vid ett beslut. Vissa menar dock 
att det finns andra faktorer som kan vara av större vikt. Aktören på Skellefteå Kraft menar att 
investeringskalkyler i normala fall är avgörande för ett beslut. Men att de inte används i lika 
stor utsträckning vid akuta investeringar såsom ett haveri. Han menar även att krav och 
regleringar har stor påverkan vilket kan medföra att betydelserna av investeringskalkylen 
minskar. Det är något som Elmassri et al. (2016) även belyst i deras studie där det 
framkommer att det i vissa fall finns andra faktorer än de finansiella som är avgörande för ett 
investeringsbeslut. Även aktören på Rönnskär anger att en miljöinvestering sällan är lönsam 
varför beslut inte heller fattas med investeringskalkylen som avgörande underlag. Att det 
finns andra faktorer som påverkar menar även aktören på Alimak Hek AB. Investering kan 
genomföras för att byta ut en maskin som innebär en säkerhetsrisk. Investeringskalkylerna har 
i detta fall en sekundär roll men utförs och används för att möjliggöra jämförandet mellan två 
alternativ. Där det ena alternativet är att utföra den nya investeringen och det andra 
alternativet är risken att ett haveri uppstår. 
 
Aktören på Skebo menar i likhet med Alkaraan & Northcott (2007) att investeringskalkylen är 
helt avgörande för ett beslut. Han anger likt de andra aktörerna att det finns andra aspekter, 
mjuka parametrar, som påverkar ett investeringsbeslut men att dessa inte väger lika tungt som 
investeringskalkylen. Det vill säga om investeringskalkylen inte visar tillräcklig lönsamhet 
genomförs inte investeringen. 
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Vi kan se att det till viss del råder delade meningar när det kommer till hur 
investeringskalkylerna används. Detta om de används mer som ett stöd under processen eller 
som ett avgörande underlag för själva beslutet.  
 
Enligt vår analys används de traditionella investeringskalkylerna framför allt som ett stöd i 
den tidiga fasen för att driva investeringsprocessen framåt. Investeringskalkylerna kan även 
användas på ett rationellt sätt för att fatta ett investeringsbeslut, men det finns andra faktorer 
som kan vara mer avgörande. Sammantaget menar vi att detta ger stöd för tes 1. 
 
5.2 Tes 2 

 
Hur de traditionella investeringskalkylerna används skiljer sig åt mellan företag i olika 
branscher. 
 
I den inledande fasen, den så kallade idéfasen, uppfattar vi att det finns skillnader mellan 
företagen. Exempelvis använder Skellefteå Kraft ytterst sällan investeringskalkyler i denna fas 
i motsats till de övriga som oftast utför investeringskalkyler redan i idéfasen. Där de oftast 
används för att sålla mellan olika investeringsalternativ eller för att få en grov uppskattning 
om investeringens lönsamhet. Vidare i den tidiga fasen av investeringsprocessen används de 
traditionella investeringskalkylerna i stor utsträckning. Skillnader finns i hur de olika 
investeringskalkylerna tillämpas. Exempelvis framkommer det att Alimak Hek AB endast 
använder sig av återbetalningsmetoden som grund för utvärdering och beslut. De övriga 
företagen använder denna investeringskalkyl endast som tilläggsinformation, vilken inte 
behöver ligga till grund för något beslut. Varför många av företagen valt att inte använda 
denna investeringskalkyl som ett avgörande beslutsunderlag beror troligtvis på att metoden 
har brister och inte anses vara tillräcklig för utredning av kapitalintensiva investeringar 
(Adler, 2000). 
 
Skellefteå Kraft befinner sig inom en bransch där förändringar sker i en snabb takt då 
samhället i större utsträckning efterfrågar mer förnybar energi. Vi upplever att de använder 
investeringskalkylerna på ett interaktivt sätt. De ser mer till en hel verksamhet när de utför 
kalkylerna, varför vidare utredning samt beslut kan fattas trots att investeringskalkylen inte 
visar tillräcklig lönsamhet för en enskild investering. Investeringskalkylerna utförs ute i 
berörd avdelning, för att dra nytta av den spetskompetens de besitter, investeringskalkylerna 
används dels för att jämföra olika investeringsalternativ och dels för att se hur känslig en 
investering är för olika förändringar. Här involveras ofta även personer som inte har 
fullständiga kunskaper om den investering som utreds. Detta medför att aspekter som görs 
rutinmässigt kan ifrågasättas och detta i sin tur öppnar upp för reflektion och nytänkande. 
Investeringskalkylerna ska sedan finnas med vid ett beslut, det finns dock investeringar då 
investeringskalkylerna inte används som ett avgörande beslutsunderlag då de i vissa 
situationer finns andra aspekter som väger tyngre än de ekonomiska. Bilden som aktören på 
Skellefteå Kraft förmedlar stämmer överens med tidigare forskning som belyser att det är 
svårare för företag inom en dynamisk marknad att utföra prognoser för att genomföra 
investeringskalkylerna vilket medför att inte lika hög tillit läggs på kalkylerna som inom 
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branscher med en mer stabil marknad (Shimin, 2008; Goodman et al., 2014; Carr et al., 2010). 
Skellefteå Buss AB befinner sig också i en bransch där stora förändringar sker, efterfrågan på 
mer miljövänliga alternativ har gjort att företaget har börjat investerar i el-bussar. Aktören 
beskriver att investeringskalkylerna används för att välja mellan olika alternativ men även att 
de används som ett diskussionsunderlag mellan aktören och ledningsgruppen. 
Investeringskalkylen används sedan vid beslut men det finns andra parametrar än kalkylerna 
som kan vara mer avgörande. Exempelvis vid investering i en ny bussflotta är det av hög 
viktiga att bussarna besitter de egenskaper som aktören efterfrågar dessutom är kontraktets 
längd viktigt. 
 
Alimak Hek AB som är verksamma inom industribranschen använder sig endast av 
återbetalningsmetoden. De utför investeringskalkylen väldigt rutinmässigt och har en hög tillit 
till den även om investering i vissa fall kan genomföras trots att tillräckligt snabb 
återbetalningstid inte uppnås. Företaget är ett dotterbolag och aktören beskriver att de redan 
tidigt i processen har en så gott som färdigställd kalkyl som används för att få tillräckligt med 
resurser tilldelat till avdelningen. Detta stämmer in med tidigare forskning som belyser att 
denna bransch framför allt investerar i maskiner och att användningen av investeringskalkyler 
är rutinmässig och att de används på ett mer traditionellt sätt (Segelod, 2002). Även Sandahl 
och Sjögren (2003) beskriver att denna bransch kännetecknas av relativt standardiserade 
processer och produktion. Produktionsavdelningen på Alimak Hek AB tillverkar framför allt 
komponenter till industrihissar. Jämfört med de andra undersökta företagen har de mer 
standardiserade produkter och de verkar också på en relativt stabil marknad vilket Shimin 
(2008) menar medför att investeringskalkyler kan användas på ett mer rationellt sätt då det är 
lättare att utföra rättvisande prognoser. Detta verkar stämma väl för Alimak Hek AB. .  
 
Även Rönnskär är verksamma inom industrin och använder de traditionella 
investeringskalkylerna på ett liknande sätt som Alimak Hek AB. Däremot beskriver aktören 
på Rönnskär att de i större utsträckning diskuterar kring investeringskalkylerna och att de 
utgör gemensam information. Aktören beskriver att de har många investeringsalternativ varför 
investeringskalkylerna är viktigast i en inledande fas för att utgöra en grund för vilka 
investeringar som bör prioriteras. Investeringskalkylen finns med som beslutsunderlag men 
kan ibland kringgås. Att de båda företagen skiljer sig åt i vissa hänseenden fast de verkar 
inom samma bransch kan bero på storleken på investeringarna som genomförts (Segelod, 
2002). Alimak Hek AB har genomfört betydande investeringar inom maskiner för produktion 
vilket kan anses som investeringar vars investeringskalkyler är enklare att räkna på jämfört 
med Rönnskär som nyligt investerat i en ny elektronik återvinning.  
 
Även aktören från Skebo beskriver att de i den inledande fasen använder 
investeringskalkylerna för att göra en uppskattning om investeringen kommer att vara lönsam 
samt för att sålla bort mindre lönsamma alternativ. Vidare är det endast aktören från Skebo 
som beskriver att investeringskalkyler alltid ska finnas med som ett avgörande 
beslutsunderlag. Ger inte investeringskalkylen den avkastning som företaget efterfrågar 
genomförs inte investeringen. Med detta kan vi tolka att företaget alltid förlitar sig på 
investeringskalkylerna. Bostadsbranschen i Skellefteå beskrivs som en stabil bransch vilket 
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kan vara en förklaring till att företaget i hög grad förlitar sig på investeringskalkylerna. En 
annan förklaring kan vara att företaget har ett lagstadgat krav på avkastning och att de därför 
måste förlita sig till investeringskalkylerna.  
 
Sammanfattningsvis kan vi tolka att det finns skillnader i hur investeringskalkyler används i 
ett inledande skede av investeringsprocessen den så kallade idéfasen. Skellefteå Kraft 
använder knappt investeringskalkyler i denna fas, vilket kan bero på att de vid en investering 
utvärderar hela verksamheten. De som använder sig av investeringskalkyler använder dessa 
på två sätt, dels för att få en överblick av hur lönsam investeringen kan vara och dels för att 
välja mellan olika investeringsalternativ. Vi tolkar det som att aktörerna har olika uppfattning 
när det kommer till om och hur investeringskalkylerna används som ett diskussionsunderlag 
mellan olika aktörer i företaget. Vissa menar att en viktig roll som investeringskalkylerna 
spelar är att skapar diskussion mellan olika aktörer i företaget. Andra anser att det är faktorer 
som strategi och målsättning som diskuteras mer vid en investering än själva 
investeringskalkylerna. Vid ett beslut är samtliga aktörer eniga om att investeringskalkylerna 
även kan användas som beslutsunderlag men endast ett företag använder alltid 
investeringskalkylerna som den avgörande faktorn för beslutet. Vidare kan vi se att företag 
inom olika branscher förlitar sig olika mycket på de traditionella investeringskalkylerna. 
Företag som är verksamma inom en bransch med standardiserade processer och produkter 
förlitar sig i större grad till investeringskalkylerna. Företag vars marknad är stabil tenderar 
också att förlita sig mycket på de traditionella investeringskalkylerna. Medan företag som är 
verksamma på en mer dynamisk marknad inte i samma utsträckning använder sig av och 
förlitar sig på de traditionella investeringskalkylerna.  
 
Det finns vissa likheter på hur investeringskalkylerna används även om det skiljer sig åt 
mellan företag verksamma inom olika branscher. Dock går det inte utesluta att dessa 
skillnader även kan bero på marknaden och inte enbart på branschtillhörighet. Detta 
sammantaget menar vi ger delvis stöd för tes 2. 
 
  



32 
 

6 SLUTSATSER 
 
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser Därefter ges en diskussion av resultaten 
samt förslag till fortsatt forskning inom området. 
 
6.1 Slutsatser 

 
Av vår studie kan vi utläsa att alla företag använder sig av någon eller några av de 
traditionella investeringskalkylerna när de ska utföra en kapitalintensiv investering. Vi kan se 
att de används på flertalet sätt i den tidiga fasen av investeringsprocessen. De används för att 
få en uppfattning av hur omfattande en investering är, för att sålla bland olika 
investeringsalternativ, som ett gemensamt diskussionsunderlag och för att undersöka hur 
känslig en investering är för olika förändringar. Genom att använda investeringskalkylerna på 
dessa sätt fungerar investeringskalkylerna som ett stöd för att driva investeringsprocessen 
framåt. Vidare kan vi se att de relativt ofta även används som grund för ett beslut. Dock så 
behöver inte investeringskalkylerna alltid finnas med som ett avgörande underlag för ett 
investeringsbeslut. Endast ett företag använder investeringskalkylerna konsekvent som ett 
avgörande underlag för beslut. Detta medför att vi drar slutsatsen att de traditionella 
investeringskalkylerna används mer som ett stöd i den tidiga fasen av investeringsprocessen 
än som ett avgörande underlag för beslut. Men det ena behöver inte alltid utesluta det andra. 
 
I studien framgår att vissa skillnader finns mellan hur företag verksamma inom olika 
branscher använder investeringskalkylerna. Det framgår att företag som är aktiva i en bransch 
som genomgår stora förändringar använder investeringskalkylerna på ett mer interaktivt sätt, 
där det förs diskussioner mellan olika aktörer och nivåer inom företagen. Detta medför att 
investeringskalkylerna för dessa företag används som ett stöd i processens tidiga fas. Vidare 
framgår det att företag som är verksamma inom mer stabila branscher i större utsträckning 
använder investeringskalkylerna på ett rationellt sätt under investeringsprocessens tidiga fas 
samt för att fatta ett beslut. Detta sammantaget gör att vi kan dra slutsatsen att hur de 
traditionella investeringskalkylerna används i den tidiga fasen skiljer sig mellan olika 
branscher. Dock så kan vi inte helt utesluta att skillnaderna även kan beror på marknaden och 
inte enbart branschen. 
 
6.2 Avslutande diskussion 

 
Denna studie bidrar med förståelse för hur de traditionella investeringskalkylerna används. 
Studien visar även att det finns skillnader mellan hur företag i olika branscher använder 
investeringskalkylerna. Tidigare forskning som belyser hur investeringskalkylerna används är 
något motsägelsefulla. Då vissa menar att investeringskalkyler är viktigast för ett beslut menar 
andra att de används mer som ett stöd under processen. Vår studie ger stöd för det senare. 
Investeringskalkylerna har fått kritik för att inte vara tillräckliga för att ligga till grund för en 
kapitalintensiv investering. Då det framgår att aktörerna upplever att investeringsbeslut inte 
enbart kan baseras på investeringskalkylerna verkar det även finnas en viss skepsis mot dessa 
i praktiken. Även då det framkommer att investeringskalkylerna förmedlas som gemensam 
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information mellan olika aktörer och avdelningar i företagen hade vi förväntningar att finna 
att det diskuteras kring investeringskalkylerna i större omfattning än vad som beskrivs av 
aktörerna. 
 
6.3 Metodkritik 

 
Då vi har begränsat oss till att studera fem stycken företag som alla är verksamma i Skellefteå 
är vi medvetna om att resultatet kunnat se annorlunda ut ifall vi använt oss av ett annat urval. 
Att fokus endast ligger på kapitalintensiva investeringar medför att resultatet förmodligen inte 
är jämförbart med exempelvis mindre investeringar på operativ nivå. 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 
Under studiens gång har idéer om förslag till fortsatt forskning uppstått. I vår studie framgår 
att investeringskalkylerna används som ett gemensamt underlag. Detta kan tyda på att 
diskussioner kring investeringskalkylerna sker i större utsträckning än vad som framgår av de 
intervjuade aktörernas uppfattning. Vi finner en fördjupning inom detta relevant för att uppnå 
en beskrivning och fördjupning i hur det diskuteras kring investeringskalkylerna. Vi föreslår 
därmed att fallstudier utförs där flera olika aktörer inom ett och samma företag intervjuas. 
 
Det framgår även att de undersökta företagen som är verksamma inom olika branscher 
använder investeringskalkylerna något olika. Vi föreslår vidare forskning som belyser vilka 
faktorer som påverkar hur investeringskalkylerna används. Ett ytterligare förslag är att 
undersöka om skillnader finns mellan företag av liknande storlekar inom en och samma 
bransch.  
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Bilaga 1: Mailutskick 
 
Hejsan! 
 
Vi är två studenter via LTU som just nu skriver vårt examensarbete i företagsekonomi. Vi 
tittar på kapitalintensiva investeringar. Mer specifikt vilka investeringskalkyler som företag 
använder sig av och hur dessa används. Då vi riktar in oss på större företag i Skellefteå finns 
ni i vår målgrupp. Vi skulle vilja komma i kontakt med någon på ert företag som har hand om 
stora investeringar för en intervju angående vårt ämne. Denna person bör ha kunskap om vilka 
kalkyler som används samt hur det använd i ert företag under investeringsprocesser. 
 
Intervjun beräknas ta max en timme och vi skulle känna oss otroligt tacksamma om ni kunde 
tänka er att ställa upp på detta. Vid intervjutillfället kommer vi, förutsatt ert godkännande, att 
göra en ljudinspelning för att möjliggöra bearbetning av intervjumaterialet i efterhand samt  
för att undvika feltolkningar och att viktig information går förlorad. 
 
Intervjun är planerad att utföras under vecka 19 och tiden för intervju kommer att utföras med 
hänsyn till er möjlighet att delta. Vi skulle föredra att träffas för en intervju men om det passar 
er bättre kan vi även genomföra intervjun via telefon. Vid önskemål kan intervjufrågorna 
skickas ut i förväg. 
 
Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt. Vid eventuella frågor kan dessa skickas till: 
Joel Backteman: joebac-4@student.ltu.se 073-xxx 
Johanna Ejnestrand: johejn-4@student.ltu.se 070- xxx 
 
MVH Joel & Johanna 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Hej! 
Syftet är att beskriva och identifiera vilka av de traditionella investeringskalkylerna som 
används i den tidiga fasen av den kapitalintensiva investeringsprocessen. Samt att skapa en 
förståelse för hur kalkylerna används. Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka 
processer för kapitalintensiva investeringar, dvs investeringar som binder ett stort kapital. 
De kalkyler vi avser belysa är pay-back metoden, nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden samt 
internräntemetoden. Vi hoppas du har möjlighet att hjälpa oss. Nedan beskrivs vår 
frågeställning: 

 
Hur ser din erfarenhet ut när det kommer till arbete med investeringar? 

Vilken roll har du inom investeringsprocessen? 

Vilka fler aktörer inom företaget ingår i investeringsprocessen? 

Kan du ge exempel på stora betydande investeringar som företaget gjort de senaste fem 

åren? Kan du på ett enkelt sätt beskriva hur en investeringsprocess inom företaget kan se ut? 

Finns det en i förväg utarbetad plan för hur investering/investeringsprocessen ska gå 

till? När i processen används investeringskalkyleringar? 

Används någon/några av följande metoder? 
• Nuvärdesmetoden 

• Annuitetsmetoden 

• Internräntemetoden 

• Återbetalningsmetoden 

Finns det någon av de fyra kalkylmodellerna som aldrig används och i sådana fall, 

varför? Vilka aktörer tar del av informationen från kalkylerna? 

Vilket syfte har investeringskalkylerna i en tidig fas av investeringsprocessen (om de 

används)? 

Vilket syfte har investeringskalkylerna när ett slutgiltigt beslut tas? 

Vid ett slutgiltigt beslut för en investering i vilken grad anser du att endast information från 

dessa kalkyler är avgörande? 

Finns det förutbestämda finansiella krav som en investering ska leva upp till t ex 

återbetalningstid eller lönsamhetskrav? 

Anser du att någon eller några av dessa kalkyler är avgörande för ett beslut? 
 
 
Avslutningsvis undrar vi om du känner att det är något som vi har missat som  du  

vill framhäva som kan vara av relevans för vår studie? 

 


