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balansräkningen. Av vissa har investeringsbegreppet en vidare betydelse och innefattar även mjuka
investeringar i form av exempelvis reklamkampanjer. I mitten av 1960-talet presenterade Renck en
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upp denna studie med att se om det skett några förändringar i de företag som Renck undersökt. I en
senare undersökning skriver Segelod att det ofta finns fler bakomliggande skäl än rent ekonomiska, till
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jämföra investeringsprocessen mellan hårda och mjuka investeringar.
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befinner sig högt uppe i företagets organisation. Vid bedömningen av hårda och mjuka
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utsträckning än tidigare, grundar sig på beslutsfattarens känsla för vad som är rätt för företaget.
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Background: An investment is usually thought of as an investment in a piece of machinery (hard
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1 Inledning
Företagens investeringar i maskiner och inventarier har ökat kraftigt under

1990-talet. Från 1993 till 1999 har totalinvesteringarna i maskiner och

inventarier mer eller mindre  fördubblats från 73 466 miljoner kronor till

146 320 miljoner kronor, mätt i fasta priser.1 Ökningen av företagens

investeringar illustreras i figur 1.

Fasta bruttoinvesteringar fasta priser, referensår 1995, mkr
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Figur 1   Företagens bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier, åren 1993 –
1999
Källa: Egen bearbetning av data från http://www.scb.se/databaser/ssd.asp, 2000-03-31.

Effekten av investeringar kan ses ur två perspektiv, samhällsekonomiskt

och företagsekonomiskt. Investeringar tillskrivs en viktig betydelse för ett

samhälles ekonomiska tillväxt på lång sikt eftersom investeringar till

skillnad från konsumtion kan öka ett lands produktionskapacitet.2 Ett

viktigt mål för de flesta människor är att förbättra sin levnadsstandard. Den

                                          
1 http://www.scb.se/databaser/ssd.asp, 2000-03-31
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ekonomiska tillväxten är då att betrakta som ett medel att uppnå en sådan

standardhöjning.3 De nationalekonomiska tankegångarna om att företagen

är en del i makroekonomiska modeller är också ett genomgående tema i

den klassiska investeringsteorin4. Det finns, enligt Eklund, två ytterligheter

att uppnå ekonomisk tillväxt. I det ena fallet tillförs mer resurser och i det

andra ökas produktiviteten. Det kan till exempel handla om att anskaffa en

ny och effektivare maskin eller att utbilda företagets personal. Även

investeringar i de anställdas trivsel kan öka arbetsmotivationen och därmed

bidra till att förbättra produktiviteten.5

Företagsekonomiskt kan investeringar betraktas ur tre olika perspektiv. Till

att börja med kan investeringar ses som ett sätt för företag att förverkliga

sina strategier och uppnå konkurrensfördelar inom sin bransch.

Investeringar är ur detta perspektiv grunden för ett företags långsiktiga

överlevnad. Investeringar kan också ses som ett långsiktigt finansiellt

åtagande där kapital binds på lång sikt. Slutligen kan investeringar

återspegla ett organisatoriskt planerings- och beslutsproblem där det gäller

för företaget att utveckla en effektiv investeringsprocess, som beaktar

investeringens speciella karaktär.6 Vi avser att studera investeringar ur ett

företagsekonomiskt perspektiv.

Investering har definierats som ”en åtgärd som innebär engångsutgifter och

som ger fördelar, bland annat i form av intäkter eller sänkta kostnader,

under en relativt lång period i framtiden”7. När en investering ska

klassificeras är det möjligt att göra detta utifrån olika utgångspunkter.

                                                                                                                           
2 Lipsey R. G. & Courant P. N., 1996, Economics
3 Eklund K., 1997, Sveriges tillväxtproblem, i Marknad och politik, Red: Södersten B.
4 SolomonE., 1959, The Management of Corporate Capital
5 Eklund K ., 1997
6 Persson I. & Nilsson, 1999,  Investeringsbedömning
7 Grubbström R. & Lundquist J., 1996, Investering och finansiering – metodik och tillämpning, s 9
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Grubbström och Lundqvist anger tre sådana utgångspunkter. Två av dessa

är balansräkningens indelning och motivet för investeringen8.

Investeringar som klassificeras utifrån balansräkningen delas in i

realinvesteringar, finansiella investeringar samt strategiska investeringar.

Realinvesteringar är sådana som ska ”möjliggöra produktion och innebär

därför anskaffandet av anläggningstillgångar”9. Med finansiella

investeringar menas anskaffandet av till exempel aktier och obligationer.

Strategiska investeringar är till exempel marknads- och utbildningsinsatser

samt forskning och utvecklings satsningar. Strategiska investeringar

betraktas, redovisningsmässigt, oftast som omkostnader och inte som

investeringar. De är dock till sin karaktär investeringar.10

Motivet med en investering kan till exempel vara ersättning för förslitning,

rationalisering, utökning av kapacitet eller upptagande av ny verksamhet11.

Barius delar upp motivet för investeringen i ersättningsinvesteringar och

övriga investeringar. Han menar att ersättningsinvesteringar, som syftar till

att substituera en redan befintlig tillgång, inte kräver någon omfattande

analys av investeringens konsekvenser.12

Ett investeringsärende kan delas in i olika etapper. Renck menar att

investeringsprocessen inleds med att målet för investeringen preciseras var

efter ett mått på måluppfyllelse ska fastställas. Efter detta sker ett sökande

efter och precisering av investeringsalternativen. Dessa alternativs

konsekvenser kartläggs och värderas innan ett beslut fattas. Slutligen

genomförs det valda investeringsalternativet.13 Även Barius beskriver

                                          
8 Ibid
9 Grubbström R. & Lundquist J., 1996, s 13
10 Ibid
11 Ibid
12 Barius B, 1987,  Investeringar och marknadskonsekvenser
13 Renck O., 1972, Investeringskalkyler
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investeringsärenden som en process vilken sträcker sig från idé till beslut.14

I likhet med Barius och Renck, anser vi att en investeringsprocess sträcker

sig från idé till beslut.

Bergknut et al menar att investeringsprocessen består av två faser. I den

första fasen fattar företaget ett beslut om en ”resursram för projektet i

helhet”15. Beräkningarna som beslutet grundar sig på är ej speciellt

noggranna. Företaget baserar också beslutet på analyser med avseende på

affärsinnehåll och affärsidé. I den andra fasen genomför företaget mer

ingående kalkyler som används för att ”motivera sina anspråk på i första

fasen beslutade resursramar”. 16

En investeringsprocess är ofta komplicerad och många aspekter måste

vägas in inför ett beslut. Investeringen måste analyseras utifrån flera olika

aspekter, till exempel teknologiska, sociala, strategiska, miljömässiga,

sociala och ekonomiska.17 Med nedanstående exempel vill vi illustrera att

en felbedömning av en investering kan få ödesdigra konsekvenser för ett

företag:

Utvecklingsföretaget Fyrtech i Åmål som verkade inom

området trådlös dataöverföring begärdes i likvidation

av ägarna i början av 2000. Anledningen till att

företaget begärdes i likvidation var att förlusterna

under 1998 och 1999 var stora, till följd av allt för

stora investeringar. Företaget investerade 60 miljoner

kronor i vidareutveckling av Fyrtechs identifierings-

produkter och anställde ett 100-tal personer. Enligt

                                          
14 Barius B, 1987
15 Bergknut P. et al, 1981, Investeringar i teori och praktiken, s 230
16 Ibid
17 Persson I. & Nilsson S-Å, 1999
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ledningen fanns det ett stort internationellt intresse för

företagets produkter men intäkterna uteblev. Med facit

i hand menar Fyrtechs  före detta huvudägare att

investeringen var en felbedömning och att det hade

varit bättre om företaget fått expandera i långsammare

takt.18

1.1 Problemdiskussion

För att ett företag ska ha förutsättningar för en långsiktig och livskraftig

framtid krävs att det skapas administrativa rutiner för att fånga upp och

handlägga de investeringsbehov som uppkommer genom externa eller

interna händelser. Det är viktigt att ett företag har rutiner för att koppla

ihop information om händelser som påverkar exempelvis företagets

konkurrenssituation med ett investeringsbehov. Ett sådant exempel skulle

kunna vara att kundernas kvalitetskrav har ökat och att nuvarande

förutsättningar för att tillgodose dessa krav inte räcker till, det vill säga att

en investering behöver göras. Av dessa rutiner bör det framgå hur

investeringsförslag ska handläggas och vem eller vilka som ska fatta de

formella besluten i investeringsfrågor.19

Den ”traditionella investeringsforskningen” har till stor del inriktats på att

utveckla föreställningar runt hur kalkylräntor, finansiell planering, risk och

osäkerhet kring en investering påverkar ett investeringsbeslut. I mitten av

1960-talet presenterade Renck en empirisk undersökning över hur svenska

företag använde sig av investeringskalkyler. Tio år senare följde Tell upp

denna studie med att se om det skett några förändringar i de företag som

Renck undersökt. Båda undersökningarna visade att dåtidens

                                          
18 Hansson C., Ekonomisk smäll för Bennet i Åmål, Dagens Industri, 2000-03-10
19 Persson I. & Nilsson S-Å, 1999
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investeringsvärderingar till stor del utgick från kostnadsjämförelser mellan

alternativ och hur valet av kalkylmetod påverkade värderingen. En

investering värderades utifrån ”monetära” faktorer, det vill säga hur stora

intäkter den skulle generera, utan att ta hänsyn till ”icke-monetära”

faktorer, såsom exempelvis förbättrade personalutrymmen och

driftsäkerhet.20 I fortsättningen kommer vi att benämna dessa icke-monetära

faktorer som ekonomiskt svårvärderbara och monetära som ekonomiskt

värderbara. Anledningen till detta anser vi, i likhet med Persson och

Nilsson, är att även de icke-monetära faktorerna har en framtida ekonomisk

betydelse för företaget21.

Av Tells undersökning framgår att de ekonomiskt värderbara faktorerna är

de som intar den mest framträdande rollen i företagens anvisningar och

formulär. Han reserverar sig dock för om det är liktydigt med att de

ekonomiskt värderbara faktorerna har störst betydelse vid

investeringsbeslutet. Flera av de undersökta företagen beskriver också hur

de tar hänsyn till hur ekonomiskt svårvärderbara faktorer påverkar

investeringens framtida intäkter. Trots blanketter och anvisningar har Tell

uppfattningen att företagen inte genomförde någon sammanvägning av de

ekonomiskt värderbara och svårvärderbara faktorerna.22

I en senare undersökning skriver Segelod att det ofta finns fler

bakomliggande skäl än rent ekonomiska, till att en investering ska

genomföras. Det kan vara skäl som att det finns en nära koppling till en

viss marknad eller att det är ett myndighetskrav. Oavsett anledning går det

nästan alltid att visa på att investeringen ger vinst.23 Även Barius menar att

                                          
20 Barius B., 1987
21 Persson I. & Nilsson S-Å., 1993
22 Tell B., 1978, Investeringskakylering i praktiken
23 Segelod E., 1986, Kalkylering och avvikelser, Empiriska studier av stora projekt i kommuner och
industriföretag
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det ofta är fler faktorer än enbart frågan om exempelvis att ”den

kalkylerade räntabiliteten ... kan öka med en eller annan procent”24 som

fäller avgörandet vid ett investeringsbeslut. Mer vanligt är det att frågor

som att företaget erhåller ny viktig strategisk kunskap eller att osäkerheten

på marknaden minskar, som trots allt är det viktigaste. Vi uppfattar att den

presenterade forskningen, ser att företagen, i större utsträckning än tidigare,

även beaktar andra faktorer än de som direkt går att koppla till den gjorda

investeringen och de intäkter som följer av den.25

Persson och Nilsson menar att ”med ökat tempo i förändringarna i

företagets omvärld – politiskt och ekonomiskt, socialt och

värderingsmässigt – blir bevakningen av denna allt viktigare”26. En

investeringsprocess kan sträcka sig över en lång tid. Vid riktigt stora

investeringar kan denna tid sträcka sig från fem upp till tio år vilket medför

att förutsättningarna som rådde vid investeringsprojektets uppstartande kan

ha förändrats. Detta kan påverka investeringen och därför är det viktigt att

företaget på något sätt tar hänsyn till sådana förändringar.27

Persson och Nilsson menar att det ”under senare år har blivit allt svårare att

göra långsiktsprognoser”28. Detta dels på grund av ”oväntade trendbrott” i

världsekonomin, till exempel oljekriser och dels att ”övergången till ny

teknik och konsekvenserna av detta ofta är mycket svåra att förutse”29. Nu

för tiden lägger företagen större vikt vid strategier och den strategiska

grupperingen än vid långsiktiga prognosen av kassaflöden som

investeringar kan generera i framtiden.30 Detta kan, enligt vår mening,

                                          
24 Barius B, 1987,  s 188
25 Ibid
26 Persson I. & Nilsson S-Å., 1999
27 Barius B., 1987,  s 94
28 Persson I. & Nilsson S-Å., 1999, s 227
29 Ibid, s 41
30 Ibid
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innebära att den ekonomiska kalkylens betydelse har minskat och att det är

andra faktorer, än de som är ekonomiskt kvantifierbara, som är viktigare

vid bedömningen av en investering.

Eftersom vi har för avsikt att studera investeringsprocessen anser vi att

expansionsinvesteringar är den investeringstyp som vi bör inrikta vår studie

på. Anledningen till detta är att vi i likhet med Barius anser att

konsekvenserna av en ersättningsinvestering inte kräver en omfattande

analys. Vi antar att det är troligt att investeringsprocesserna vid reala

investeringar och strategiska investeringar inte är lika och menar därför att

det är intressant att studera huruvida vårt antagande är rätt eller ej. Vi anser

att alla investeringar kan vara strategiska och menar att indelning i reala

och strategiska inte återspeglar verkligheten. Därför kommer vi i

fortsättningen att benämna reala investeringar som hårda och strategiska

som mjuka. Exempel på detta kan vara en maskininvestering som ökar

företagets produktionskapacitet, i syfte att öka företagets marknadsandelar.

Uppsatsens perspektiv illustreras av nedanstående figur.

Figur 2   Uppsatsens fokus
Källa: Egen

Expansionsinvesteringar

Mjuka investeringar Hårda investeringarJämförelse
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Vi har valt följande frågeställningar för att förtydliga vår

problemdiskussion.

1. Hur initieras en mjuk/hård investering?

2. Hur bedöms en mjuk/hård investering?

3. Hur har investeringsbedömningen förändrats över tiden?

Figur 3 illustrerar hur våra två första frågeställningar förhåller sig till

investeringsprocessen.

Figur 3   Hur fråga 1 och 2 förhåller sig till investeringsprocessen.
Källa: Egen

Problemformuleringens frågeställningar leder fram till följande syfte.

Idé;
möjligheter och

problem
Utredning Förslag

Fråga 2
Bedömning

•  Kalkylering (värderbara)
•  Komplex bedömning

(svårvärderbara)

Fråga 1
Initiering
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1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att kartlägga investeringsprocessen vid

expansionsinvesteringar i stora företag31. Utgående från kartläggningen och

tidigare forskning görs sedan en tidsmässig jämförelse av

investeringsbedömningen och därmed investeringsprocessen.

Syftet med denna uppsats är också att jämföra investeringsprocessen

mellan hårda och mjuka investeringar.

1.3 Avgränsning

Uppsatsen omfattar inte investeringar i finansiella tillgångar som till

exempel aktier och obligationer. Detta gäller dock inte investeringar i aktier

som syftar till att expandera verksamheten genom köp av företag.

Uppsatsen behandlar inte skattetekniska faktorer vilka  kan tänkas påverka

investeringsbedömningen. Vi kommer heller inte att studera hur

investeringsprocessen påverkas av olika organisatoriska förutsättningar,

utan enbart se hur de studerade företagen valt att arbeta.

                                          
31 Med stora företag avses företag som investerar i materiella anläggningstillgångar, för mer än 250
miljoner SEK. Vi antar att företag med så stora investeringar i materiella anläggningstillgångar hanterar
mjuka investeringar och att en jämförelse mellan hårda och mjuka investeringar därför möjliggörs.
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2 Metod

2.1 Vetenskaplighet

Begreppet vetenskaplig forskning inbegriper den metod som forskningen

använder och det är också metoden som ska bidra med tillförlitlig kunskap

inom det studerade ämnesområdet.32 För att läsaren ska kunna bedöma

uppsatsens tillförlitlighet, anser vi, att det är viktigt att förklara, motivera

och diskutera hur vi gått tillväga samt vilken metod vi använt oss av och

varför vi valt just denna metod.

2.1.1 Vår vetenskapssyn

En anledning till att den intervjuade och intervjuaren uppfattar saker olika

beror, enligt vår uppfattning, på vilken bakgrund och erfarenhet som ligger

till grund för individens tolkningen. Hermeneutik är ett vetenskapligt

förhållningssätt som kan översättas med ordet tolkningslära33. Sambandet

mellan tolkning, förförståelse och det sammanhang som fenomenet

uppträder i, bildar den hermeneutiska cirkeln. Cirkeln beskriver en ständig

växelverkan mellan del och helhet, där den hermeneutiska utgångspunkten

är att helheten är mer än summan av de enskilda delarna.34 Hermeneutiken

utgår från att det presenterade har skapats av en människa ”och att en

tolkning därför måste innebära att man rekonstruerar upphovsmannens

avsikter”35. För att kunna göra en sådan tolkning är det viktigt att

mottagaren förstår de använda begreppen för att kunna förstå helheten.

Mottagaren kan med sin förförståelse ha bildat sig en uppfattning om

begreppens innebörd, men kan inte vara säker på att begreppen har samma

                                          
32 Patel R. & Tebelius U. (red), 1987, Grundbok i forskningsmetodik
33 Wallén .G., 1996, Vetenskapsteori och forskningsmetodik
34 Gilje N. & Grimen H., 1992
35 Wiedersheim-Paul F. & Eriksson L.T., 1997, Att utreda forska och rapportera, s 230
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betydelse för författaren utan att ha läst texten, det vill säga förstått

helheten.36

Widersheim-Paul och Eriksson har valt att presentera den hermeneutiska

tolkningsmetoden som en spiral, se figur 4 .

Figur 4   Hermeneutisk spiral
Källa: Wiedersheim-Paul F. & Eriksson L. T., 1997, s 231

Utgångspunkten i Wiedersheim-Paul och Erikssons modell är att

mottagaren alltid har en förförståelse och utifrån den börjar vägen mot

kunskap. Genom att föra en dialog möjliggörs sedan en tolkning som sedan

leder till att mottagaren erhållit en annan förförståelse och kan vandra

vidare i spiralen.37

                                          
36 Gilje N. & Grimen H., 1992
37 Wiedersheim-Paul F. & Eriksson L.T., 1997
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2.1.2 Förförståelse

Vad en individ förstår och inte förstår, beror på vilka förutsättningar

individen har med sig in i bearbetningsprocessen. Gilje och Grimen menar

att förförståelse är ett absolut krav för att överhuvudtaget förstå. De tar upp

tre faktorer som påverkar människors förförståelse, språk och begrepp,

grunduppfattningar38 och föreställningar samt personliga erfarenheter.39

Språket påverkar i stor utsträckning individens uppfattning, mycket

beroende på vilken innebörd individen lägger i olika begrepp. Ett begrepp

innebär inte alltid samma sak för alla människor och kan därigenom få till

följd att en viss händelse eller typ av information leder till olika intryck och

tolkningar.40 Vi menar att det i ett forskningsarbete därför är viktigt att veta

vem som är den avsedda mottagaren av informationen. Detta förenklar

valet av språk och begrepp, då en sådan vetskap möjliggör för oss att

använda det språk och den begreppsapparat som mottagaren är bekant med.

Samtidigt är det viktigt för forskaren att, vid till exempel intervjuer,

använda ett språk som båda parter behärskar.

När det gäller det vetenskapliga förhållningssättet, såsom

grunduppfattningar och föreställningar, handlar det mer om hur individer

anser att olika saker förhåller sig. Sådana uppfattningar kommer, enligt

Gilje och Grimen, att påverka forskarens syn på ett problem. Det är också

viktigt att medvetandegöra skillnader i grunduppfattningar då dessa

bestämmer vad en individ ”kan acceptera som skäl för eller emot en

ståndpunkt och vad han upplever som ett problem”41. En likartad

uppfattning ligger till grund för Arbnor och Bjerkes begrepp,

                                          
38 Gilje & Grimen benämner dessa som trosuppfattningar. Vi menar att ordet kan inleda läsare i
uppfattningen att  ordet har en religös innebörd och har därför valt att använda ordet grunduppfattningar.
39 Gilje N. & Grimen H., 1992, Samhällsvetenskapernas förutsättningar
40 Ibid
41 Ibid, s 186
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grundläggande föreställningar. De menar att bakom ett synsätt finns det

alltid en individ som företräder en viss uppfattning. Vissa av dessa

föreställningar är medvetna, medan andra är omedvetna. Det viktiga är att

oavsett medvetandegrad kommer alltid en individs föreställningsram att

påverka hur ett problem framställs.42

Den tredje faktorn som Gilje och Grimen anser påverkar en individs

förförståelse, är dennes personliga erfarenheter. Här kommer saker som

uppväxtmiljö, egna tidigare erfarenheter av andra människors agerande att

spela en stor roll.43

Gummesson menar att förförståelse kan ha en blockerande inverkan på en

undersökning. Har forskaren en stor förförståelse för det problem eller

område som studeras kan detta leda till att forskaren försöker ”pressa in

verkligheten i begrepp och teorier som gör våld på verkligheten istället för

att hjälpa oss att förstå den”.44 Glaser och Strauss menar att en forskare bör

undvika att ta del av de teorier som finns inom det studerade området innan

den empiriska undersökningen utförs. Detta för att undvika att

förförståelsen ska få en blockerande verkan.45 I motsats till detta menar

Wigblad att en forskare inte kan studera ett fenomen helt förutsättningslöst.

Det är nödvändigt att ha en viss förförståelse för att åstadkomma ordning i

den kaotiska verkligheten.46 När vi jämför investeringsprocessens utseende

över tiden finns det en risk att vi tolkar processen felaktigt, om vi redan

från början utgår från att processen förändrats. Vi riskerar att ställa frågor

som påverkar den intervjuade på ett sådant sätt att svaren överensstämmer

                                          
42 Arbnor I. & Bjerke B., 1994, Företagsekonomisk metodlära
43 Gilje N. & Grimen H., 1992
44 Gummesson E.,1985, Forskare och konsult – om aktionsforskning och fallstudier i företagsekonomi, s
40
45 Glaser & Strasser ur Gummesson E., 1985, s 40
46 Wigblad R., 1997, Karta över vetenskapliga samband - Orientering i den samhällsvetenskapliga
metoddjungeln
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väl med vår föreställningsram. Enligt vår mening är det viktigt för oss att

vara medveten om problematiken med förförståelsen. Vi menar att genom

att vara lyhörda och inta ett öppet förhållningssätt tillgodoser vi detta. Men

vi menar också, i likhet med Wigblad, att vi inte kan ge oss in i vår

empiriska undersökning utan att ha en viss förförståelse för problemet som

ska studeras.

Vi menar att förförståelse kan liknas vid den hermeneutiska cirkelns del

och att dialogen då motsvarar helheten. Genom att vi valt att kartlägga

investeringsprocessen, ger vi mottagaren möjlighet att se referensramens

begrepp i ett sammanhang. Vi anser att vi härigenom möjliggör för läsaren

att erhålla en ny förförståelse och därmed en ny kunskap.

2.1.3 Vår kunskapssyn

En väsentlig del vid uppstarten av ett undersökningsarbete är att fundera

över för vem och till vilken nytta arbetet görs. Detta påverkar bland annat

vilket språk som ska användas, utifrån vilket perspektiv frågeställningen

ska betraktas och vilken metod som är lämplig för att uppnå just detta

arbetes syfte. En grundläggande fråga att ställa sig, är vilken kunskap som

beskrivningen ska bidra till.47 Det är också viktigt att veta i vilket

sammanhang kunskapen ska användas, det vill säga av vem och till vad.48

Denna uppsats riktar sig till personer som har samma eller högre

kunskapsnivå, inom det företagsekonomiska ämnet, som vi. Detta påverkar

vårt språk och de begrepp vi använder. Vi gör en gallring när det gäller att

förklara begrepp och ekonomiska samband.

Vi anser att det är av betydelse att förstå vad kunskap innebär och vad vi

lägger i begreppet. Enligt Lundahl och Skärvad kan vägen till kunskap

                                          
47 Widersheim-Paul F. & Eriksson L.T., 1987
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liknas vid en trappa, där datainsamling utgör basen.49 Trappans olika steg

framgår av figur 5.

Figur 5   Kunskapstrappan
Källa: Lundahl U. & Skärvad P-H., 1999, s 13

Data är i detta sammanhang observationer och fakta, vilka i sig ska ses som

objektiva. När sedan dessa observationer och fakta ordnas, blir det

information. Efter att enskilda individer bedömt, tolkat och diskuterat eller

kort sagt bearbetat informationen utgör den kunskap och kan till exempel

fungera som grund för ett beslut. Kunskapen kan sedan ytterligare

nivågraderas, vilket trappans sista steg ska symbolisera genom begreppet

vishet.50 Vi uppfattar det sista trappsteget som ett skede där kunskapen

utvecklas och omformas till teorier eller satser. Härigenom blir det sista

steget inte relevant för vår uppsats eftersom syftet, med denna uppsats, inte

är att ta fram nya teorier. I ett uppsatsarbete kommer, enligt vår

uppfattning, mottagarens nedersta steg i kunskapstrappan inte att vara data

utgående från observationer och fakta utan mer ha karaktären av

information. Detta är ytterligare en anledning till att det är viktigt att

beskriva och motivera det tillvägagångssätt vi valt att arbeta efter.

                                                                                                                           
48 Lundahl U. & Skärvad P-H., 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer
49 Ibid
50 Ibid

Vishet
Kunskap

Information

Data
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2.1.4 Objektivitet

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det omtvistat huruvida det är

möjligt eller ens önskvärt att förhålla sig objektiv. Objektivitet, enligt

Lundahl och Skärvad, kan till exempel beskrivas som att forskaren är

värderingsfri eller opartisk.51 Den data som kunskapstrappans första

trappsteg symboliserar, ska enligt sin grundtanke vara objektiv. Enligt vår

uppfattning är frågan om datans objektivitet, starkt kopplad till forskarens

vilja eller förmåga att hålla sig objektiv. Om forskaren inte skulle vara

objektiv, kommer detta i så fall att påverka informationens utseende.

Wigblad menar att ”någon absolut objektivitet förekommer inte inom

samhällsvetenskaperna eftersom de behandlar mänskliga system och

vetenskapen om dessa system är flerparadigmatisk”52. Forskaren kan istället

sträva mot att göra en saklig framställning eller en kritisk granskning.53

Även Lundahl och Skärvad berör saklighet som ett alternativ till fullständig

objektivitet. Saklighet innebär för dem bland annat att ”utredaren bör

redovisa sina antaganden och perspektiv öppet och tydligt”.54 Wiedersheim-

Paul och Eriksson menar att absolut objektivitet ej kan uppnås i ett

utredningsarbete. Dock är det, enligt dessa författare, möjligt att sträva efter

och uppnå en ”begränsad objektivitet” som till exempel kan uttryckas

genom neutralitet vid analys av undersökningsmaterialet.55

Alla ovanstående författare berör begreppet objektivitet och de problem

som finns i att försöka uppnå detta under ett forskningsarbete. Samtliga

menar att fullständig objektivitet är svårt, om inte omöjligt att uppnå. Det

finns istället ett alternativ till detta som redogjorts för ovan. Wiedersheim-

                                          
51 Ibid
52 Wigblad R., 1997
53 Ibid
54 Lundahl U. & Skärvad P-H., 1999, s 75
55 Wiedersheim-Paul F. & Eriksson L.T., 1997
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Paul och Erikssons begrepp ”begränsad objektivitet” överensstämmer,

enligt oss,  med Wigblad och Lundahl/Skärvads begrepp ”saklighet”.

Vi delar ovanstående författares uppfattning om att fullständig objektivitet

är omöjlig att uppnå eftersom vi alla har värderingar, medvetna eller

omedvetna. Även om vi försöker ta hänsyn till våra medvetna värderingar i

vårt forskningsarbete, har vi fortfarande värderingar som vi inte är

medvetna om och som därmed ej går att ta hänsyn till. Detta innebär att

fullständig objektivitet omöjligen kan uppnås. Utifrån ovanstående

resonemang är det, enligt vår uppfattning, viktigt att medvetandegöra för

mottagaren av forskningsrapporten, att den data som presenteras endast kan

betraktas som saklig och ”begränsat objektiv”.

Detta ställningstagande är viktigt att klargöra, för när informationen blir

kunskap, är den också att betrakta som personbunden. Varje individ har

själv bearbetat informationen utifrån sina förutsättningar och informationen

är i sin tur, enligt ovanstående resonemang, också den bearbetad. Det

insamlade datamaterialet har organiserats av någon eller något och oavsett

om det är en människa eller en dator som utfört detta arbete, finns det alltid

en mänsklig värdering till grund för beslutet.

2.2 Val av undersökningsansats

En av de vanligaste undersökningsmetoderna är fallstudien. Lundahl och

Skärvad beskriver en fallstudie som en undersökning som endast omfattar

ett eller ett fåtal fall men som studeras detaljerat och utifrån flera

dimensioner. När forskaren har för avsikt att svara på ”hur”- frågor i

forskningsarbetet är fallstudien en lämplig undersökningsmetod att

använda.56 Detta anser vi sammanfaller med våra frågeställningar och vi

                                          
56 Lundahl U. & Skärvad P-H., 1999
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anser därför att fallstudie är den lämpligaste undersökningsansatsen. Vi är

medvetna om att vi, på grund av att tidsramen för denna uppsats är

begränsad, inte kan genomföra en fallstudie fullt ut. Dock anser vi att vi har

en fallstudieliknande ansats i vår uppsats.

Normann menar att en fallstudie möjliggör att ”nå en grundläggande

förståelse av strukturen, processen och drivkrafterna snarare än ett ytligt

fastställande av orsak-verkan samband.”57 Vi har i inledningen beskrivit

investeringsprocessen som komplicerad där många aspekter måste vägas in

inför ett beslut. Detta faktum innebär att vi valt att använda en

fallstudieliknande ansats i vår uppsats för att därigenom få insikt i hur

investeringsprocesser fungerar, för att sedan kunna jämföra dessa med

varandra.

En kvalitativ undersökning avser en undersökning som har syftet att skapa

slutsatser med hjälp av kvalitativ analys och kvalitativa data. Med

kvalitativa data, eller mjuka data, menas information som ej på ett

meningsfullt sätt kan uttryckas i numeriska värden. I kvalitativa

undersökningar försöker forskaren tolka och förstå det material som samlas

in.58 Vår undersökning har som syfte att kartlägga investeringsprocesser

och göra jämförelser, dels över tiden och dels mellan olika slags

investeringar. Vi menar att det krävs en kvalitativ inriktad undersökning,

som tar hänsyn till det faktum att det vi ska studera är en komplex process,

för att vi ska kunna uppfylla vårt syfte.

                                          
57 Normann ur Gummesson E.,1985, s 56
58 Ibid
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2.3 Tillvägagångssätt

2.3.1 Urval

För att besvara våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte kommer vi,

som vi redogjort för ovan att utföra fallstudier av investeringsprocesser i

fem företag. De företag som studeras är relativt stora vilket vi menar är av

betydelse för undersökningen. Vi anser att stora företag har större möjlighet

och större resurser att utvärdera och bedöma investeringar. Detta innebär

att de förmodligen väger in fler aspekter i sin investeringsbedömning än

mindre företag har möjlighet att göra. Vi menar att det faktum att vi

studerar större företag medför att vi kommer att få en bättre helhetsbild av

vad som vägs in i en investeringsbedömning. Kollaritsch menar att mindre

företag inte har tillräckliga interna resurser för att hantera och utveckla

investeringsprojekt. De får istället förlita sig på externa parter, som

exempelvis konkurrenter och konsulter.59 De företag som ingår i vår

empiriska undersökning är SAAB AB, BT Products AB, Whirlpool AB,

Posten AB och I4/A1 Vasallen AB

För att få tag på företag som gjort investeringar i form av reklamkampanjer

kontaktade vi en annonsbyrå i Linköping. Företagets VD gav förslag på

företag som gjort stora investeringar i reklamkampanjer. Av de förslag som

lämnades valde vi att kontakta SAAB och Kenneth Åbrink. Övriga företag

valdes utifrån personlig kännedom om företag som gjort eller för

närvarande gör stora investeringar.

Det är inte endast företagets storlek som har betydelse för undersökningens

resultat. Även vem som intervjuas på respektive företag är av stor vikt. För

att uppnå en trovärdig kartläggning av investeringsprocessen, har vi försökt

                                          
59 Kollaritsch F.P., 1979, Cost systems for planning, decisions, and controls: Concepts and Techniques
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att intervjua personer med stor erfarenhet för att se hur företagets

investeringar handläggs.60 Härigenom, anser vi, att det empiriska

materialets reliabilitet stärks. Det går alltid att diskutera de intervjuades

kunskap, men vi har i vårt urval utgått från att den intervjuade bör finnas

någonstans mellan ekonomichef och styrelseledamot. I vårt sökande efter

”rätt” person på företagen att intervjua, skickade vi e-post till företagens

informationsavdelning. Informationsavdelningen besvarade sedan vårt brev

och hänvisade till den person de ansåg vara den mest lämpliga att hjälpa

oss. Efter att vi fått kontakt har vi sedan via telefon försökt utröna om det

är ”rätt” person vi kontaktat.

De personerna vi intervjuat har olika befattningar på respektive företag,

men de arbetar alla med investeringsfrågor. Vi har haft som målsättning att

få uppgifter om både mjuka och hårda investeringar från alla företagen.

Antingen genom att intervjua en person som är insatt i båda

investeringstyperna eller också har vi intervjuat två olika personer. På

SAAB intervjuades Jan-Eric Johansson som ansvarar för en avdelning som

heter support och organisation. Den  nuvarande befattning innebär till stor

del att göra investeringsbedömningar. Vid tidigare befattning som

controller inom SAAB berördes även investeringsbedömningar men ur ett

annat perspektiv. På SAAB:s marknadsavdelning intervjuades Kenneth

Åbrink som är chef för marknadskommunikationen på företaget och han är

den enda som centralt har detta som arbetsuppgift. Tidigare har Kenneth

Åbrink haft en egen reklambyrå och även varit anställd  på andra

reklambyråer. På BT Products träffade vi Håkan Schill, som sedan tre år är

dess VD och ingår i koncernstyrelsen. Telefonintervjuerna med Whirlpool

gjordes med Ove Öhrn som är chef för marknadsföringen i Sverige och

                                          
60 Wigblad R., 1997, s 89
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Lars-Erik Andersson som är ekonomi- och redovisningschef. Ove Öhrn har

både inom Whirlpool och i andra företag arbetat med  marknadsföring och

försäljning och är sedan två år  marknadsföringschef inom Whirlpool. Lars-

Erik Andersson började på Whirlpool i början av 80-talet. Efter ett antal år

som  auktoriserad revisor  återvände han till Whirlpool 1997. På Posten

intervjuas Börje Spong som är koncerncontroller. Han har haft denna

position i 10 år och har stor erfarenhet av investeringar, både från sin tid på

Posten och från tidigare befattningar som chefsekonom och

koncerncontroller. På I4/A1 Vasallen gjordes intervjun med Steve

Andersson som är VD för bolaget. Han har en aktiv roll i bolagets

investeringsprocess och har själv befogenhet att fatta beslut på

investeringar upp till två miljoner kronor. Vi intervjuade även Leif Rytter

på Vasallens huvudkontor i Örebro. Leif Rytter  är ekonomi- och

finanschef på Vasallen.

2.3.2 Intervjuer

Lundahl och Skärvad skiljer mellan standardiserade och ostandardiserade

intervjuer. När en intervju är standardiserad är frågorna, till skillnad från

om intervjun är ostandardiserad, formulerade på förhand liksom

ordningsföljden mellan dem. Ett syfte med en standardiserad intervju är att

kunna göra en kvantitativ bearbetning av svaren medan en ostandardiserade

intervju har den fördelen att svaren kan bli mer utvecklade och nyanserade.

Standardiserad och ostandardiserad intervju är två ytterligheter på en skala,

vilket innebär att det finns mellanting mellan ytterligheterna. Denna typ av

intervju benämner Lundahl och Skärvad för semistandardiserad.61

                                          
61 Lundahl U. & Skärvad P-H., 1999
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Vi utgår, i våra intervjuer, från en intervjumall men vi är inte bundna av

den uppställda ordningsföljden. Vi använder oss också av följdfrågor där vi

anser att det är nödvändigt eller önskvärt för att få så uttömmande och

nyanserade svar som möjligt. Detta innebär att vi använder oss av en

semistandardiserad intervjuteknik.

En intervju kan också, enligt Lundahl och Skärvad, vara antingen

strukturerad eller fri. Den avgörande faktorn för denna indelning är hur

stort svarsutrymme som respondenten ges vid intervjun.62 Vi anser att det är

av stor vikt att ge respondenterna stort svarsutrymme vid intervjuerna.

Anledningen till detta är att vi anser att de intervjuade innehar större

kunskap om företagets investeringsprocess än vi. För att inte missa

väsentlig information är det därför viktigt att låta respondenten berätta allt

som denna finner relevant.

Vi använder oss av både besöksintervjuer och telefonintervjuer i vår

undersökning. Anledningen till att vi väljer att använda telefonintervjuer är

att vi på detta sätt inte är begränsade till företag som ligger inom vårt

geografiska närområde. Vi kan i större utsträckning intervjua företag som

vi anser vara lämpliga för vår undersökning. Dessutom har vi goda

erfarenheter av telefonintervjuer från tidigare gjorda arbeten vid

universitetet. Vi väljer att använda besöksintervjuer när vi intervjuar

företag som ligger inom vårt geografiska närområde, eftersom vi anser att

besöksintervjuer har vissa fördelar i jämförelse med telefonintervjuer. I en

telefonintervju kan till exempel inte kroppsspråk användas för att nyansera

frågorna och svaren. Vi anser också att det är lättare att skapa ett förtroende

mellan oss och den som intervjuas vid en besöksintervju. Vi besöksintervju

ges också möjlighet att ta del av skriftliga dokument. Vid två av
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intervjuerna använde respondenterna sig av aktuella beslutsunderlag för att

illustrera investeringsprocessen. Materialet var av sådan art att företagen

inte ville få det publicerat i uppsatsen.

För att underlätta för intervjupersonerna att lämna så tillförlitlig och

relevant information som möjligt skickade vi ut frågorna via e-post några

dagar innan själva intervjuerna skulle äga rum. I samband med detta

klargjorde vi syftet med uppsatsen. Även detta för att underlätta för de

intervjuade att lämna, för vår uppsats, relevanta uppgifter. Vid

intervjutillfällena användes bandspelare för att vi skulle kunna koncentrera

oss på samspelet med den intervjuade. Användandet av bandspelare har

också den fördelen att vi, istället för att skriva ner vad den intervjuade sa,

kunde koncentrera oss på samtalet, vilket därmed underlättade för oss att

ställa relevanta följdfrågor. Efter att vi sammanställt intervjuerna skickade

vi ut underlaget och de intervjuade fick möjlighet att korrigera eller

komplettera den information de lämnat. Två av de intervjuade tog

möjligheten och gjorde smärre korrigeringar av några få ordval.

                                                                                                                           
62 Ibid
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3 Investering
I litteraturen finns det en del kortfattade förklaringar av vad en investering

är för något. Persson beskriver, till exempel, en investeringar som ”en

långsiktig bindning av resurser”63. Renck ser en investering som ett

långsiktigt projekt och menar att reklamkampanjer och kapitalplaceringar i

ett företags produktionsapparat är exempel på sådana projekt64. Ljung och

Högberg skriver att en ”investering är en kapitalsatsning som ger

betalningskonsekvenser under en längre tid”65, och menar att en längre tid

innebär så lång tid att företaget måste ta hänsyn till tiden då effekten av

kapitalsatsningen ska utvärderas.66

Dessa utdrag ger en bild av vad en investering är, men de säger inget om

varför de uppkommit eller vad de syftar till. Det övergripande syftet är,

enligt Grubbström och Lundqvist, att få mer pengar i framtiden, samtidigt

som de anser att orsaken till ett företags investeringar är att de ”helt enkelt

är nödvändiga för företags framtida överlevnad”67. Denna orsak kan sedan

brytas ned till olika motiv för att härigenom koppla investeringen till

konkreta delmål. Exempel på sådana delmål kan vara att öka försäljningen

eller för att höja servicekvaliteten.68 Grubbström och Lundqvist menar att

det i en investering alltid finns en inneboende framtidstro och exemplifierar

detta med en utsliten maskin som måste ersättas. För att en sådan

investering ska bli aktuell, är det nödvändigt att företaget tror på att det

                                          
63 Persson I., 1980, Företagens investeringsbeteende – påverkan och inlärning av samhällsåtgärder i
några företag, s 12
64 Renck O., 1966, Investeringsbedömning i några svenska företag
65 Ljung B. & Högberg O., 1997, Investeringsbedömning, s 9
66 Ibid
67 Grubbström R. W., 1996, s 9
68 Ljung B. & Högberg O., 1997
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även i framtiden finns avsättning för det som maskinen är tänkt att

producera.69

I en undersökning av de 37 största utlandsetablerade svenska koncernerna

1978, framgår att cirka 50 % av koncernernas investeringar var i

tillverkningsresurser. Sådana investeringar är, enligt Eliasson, vanligtvis

föremål för avskrivningar i företagens externredovisning. Övriga 50 % var

sådant som direkt bokfördes som en kostnad och exempel på sådana

investeringar var FoU och marknadsföring. Eliasson menar att en satsning i

FoU och marknadsföring kommer att avgöra tillverkningens framtida

lönsamhet och går därmed inte att bortse ifrån när investeringsbegreppet

diskuteras.70 Hammarkvist et al menar också att det vid produktutveckling,

etableringar på nya marknader eller investeringar i nya distributionskanaler

är lämpligt att jämställa marknadsföringsaktiviteter med investeringar71.

Även Junnelius ser  resurssatsningar, i bland annat reklam och personalens

trivsel, som investeringar72.

3.1 Klassificering av investeringar

Investeringsbegreppet är till stor del kopplat till investeringar i fysiska

produkter, men kan när ett företag beskriver vad de lägger i begreppet få ett

mer vidgat innehåll. Ofta finns det en fysisk resurs någonstans i

bakgrunden och det är först när företaget mer noggrant beskriver vad

exempelvis en utvidgningsinvestering innebär, som det går att förstå tanken

bakom klassificeringen. Eriksson menar att det är viktigt att se helheten när

                                          
69 Grubbström R. W., 1996
70 Eliasson ur Barius B., 1987, Investeringar och marknadskonsekvenser
71 Hammarkvist et al ur Barius B., 1987, Investeringar och marknadskonsekvenser
72 Junnelius C., 1974, Investeringsprocessens utformning vid olika organisationsstrukturtyper
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investeringar klassificeras och inte bara se till om den enstaka

investeringens klassificering är rimlig.73

En anledning till att investeringar delas in i olika typer är, enligt Junnelius,

att företagen arbetar med flera mål. Vore det så att en maximering av

vinsten var det enda mål företag arbetade med, så skulle det räcka med att

värdera investeringarna utifrån ett enda kriterium. Han exemplifierar detta

med vad som skulle hända om företagets enda mål var vinstmaximering.

Investeringen skulle då genomföras så länge förräntningskravet var uppfyllt

och likviditeten så medgav. Då företag inte enbart arbetar med ett mål

uppstår ett behov av att dela in investeringar i olika grupper. Inom dessa

grupperingar är det sedan meningen att beslutsunderlagen ska utgå från

samma kriterium och därigenom möjliggöra en rättvisande bedömning av

investeringen.74

Bergknut et al har valt att dela in investeringar i tre huvudblock.

Indelningen utgår från det samband som anses föreligga mellan framtida

mål, resurser och organisation. En investering är ett sätt att utnyttja resurser

för att kunna uppnå företagets framtida mål. Utformningen av

investeringen kommer att påverka organisationen i form av exempelvis

personalens kompetens och hur den nya produkten ska introduceras, något

som i sin tur kan göra att ett behov av ytterligare resurser, såsom lokaler

uppstår.75

Oavsett hur en investering klassificeras finns alltid målet, resursen och

organisationen med i begreppen, men de betonas olika starkt. Diskuteras en

investering utifrån företagets framtida mål, är det lämpligt att göra en

indelning i bland annat, expansions-, ersättnings- och rationaliserings-

                                          
73 Erikson G., 1985, Företagets immateriella investeringar en begreppsutredning
74 Junnelius C., 1974
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investeringar. En expansionsinvestering ska bland annat leda till en

kapacitetshöjning, möjligheter till ett utökat produktsortiment och nya

marknader skapas.76

Även Persson använder sig av begreppet expansionsinvesteringar, när han

väljer att visa vilka investeringstyper som är kopplade till varandra. Han

har använt syftet som den ena klassificeringsgrunden och den anskaffade

fysiska resursen som den andra. Expansionsinvestering beskriver,

exempelvis, syftet med ny- och kapacitetsinvesteringar och sammanför

dem därför under ett gemensamt begrepp. Uppdelningen av den fysiska

resursen styrs till stor del av skatterättsliga regler och innebär att

klassificeringen sker i, bland annat, maskiner och inventarier,

markanläggningar och rörelsekapital. Uppdelningen underlättar även

finansieringen, då det för en bank, trots allt, är en större säkerhet i en

byggnad än i en reparationsinvestering.77

När det gäller de investeringar som kan hänföras till syftet, är anledningen

till uppdelningen olika avkastningsmöjligheter, svårigheter att förutspå

framtiden och olika riskförutsättningar. Som en följd av detta, menar

Persson, att investeringarna ska grupperas i olika klasser, så att den som

bedömer investeringsförslagen ska veta att samtliga förslag som går att

hänföra till denna klass, är framtagna med likartade förutsättningar. Detta

leder, enligt Persson, till en förenklad och rättvisande investerings-

bedömning.78 Detta överensstämmer också med vad Junnelius anser vara

anledningen till att gruppera investeringar.

                                                                                                                           
75 Bergknut et al, 1981
76 Ibid
77 Persson I., 1996, Styrning och kalkylering av anläggningsinvesteringar i Controllerhandboken, Red:
Samuelson L.A.
78 Persson I., 1996
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Vid en klassificering av investeringar, skapas det möjligheter att införa och

använda enhetliga kriterier. Genom att informationen beskriver

investeringen med likvärdiga begrepp samtidigt som informationen är

jämförbar, underlättas valet av analysmetod när investeringen ska värderas.

Kollaritsch menar att olika investeringar påverkar skilda delar av en

organisation och att det därför är viktigt att veta vad som föranlett

projektet. En kostnadsreduktion kan vara orsakad av att företaget investerat

i en reparation av en maskin, eller att en omodern maskin bytts ut, eller att

produktionsprocessen mekaniserats. Om samtliga dessa investeringar skulle

hanteras inom samma grupp, ökar risken för en felbedömning. En

förändrad produktionsprocess kan till exempel även påverka personalens

arbetsmiljö, vilket kanske inte investeringen i reparationen av maskinen

gör. Har då inte investeringarna skilts åt, blir det svårare att göra en rättvis

bedömning. Det enda sättet att undvika sådana problem är, enligt

Kollaritsch, att klassificera investeringarna. Hur sedan ett företag väljer att

göra den här indelningen beror på hur organisationen ser ut.79

3.2 Valt investeringsbegrepp

Vi har i vårt arbete valt att utgå från Kollaritsch och hur olika projekt

klassificeras. Den klass som har investeringens syfte, som den

gemensamma nämnaren, är utgångspunkten för vårt val, se figur 6.

                                          
79 Kollaritsch F.P., 1979
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Figur 6   Nedbrytning av klassificeringsschema för syftesklass
Källa: Bearbetad bild efter Kollaritsch F. P., 1979, s 328

Projektets syfte, menar vi, kan utgå från framtida mål och Kollaritsch

schema kan därmed liknas vid den klassificering som används av Bergknut

et al. En expansionsinvestering kan uppnås dels genom att investera i

lokaler och maskiner, eller som vi vill benämna dem, hårda investeringar,

dels i vad vi vill kalla mjuka investeringar. Exempel på sådana kan vara att

investera i en ny distributionskanal, en utbildningssatsning av de anställda

eller att genomföra en reklamkampanj.

Oberoende av hur expansionsinvesteringen genomförs, ser vi likheter med

Bergknut et al och deras uppfattning om att de tre delarna mål, resurser och

organisationen finns med. För att uppnå framtida mål har företaget till

exempel valt en expansionsinvestering. Investeringen kommer eventuellt

att kräva en organisatorisk förändring, i form av till exempel en ny

distributionskanal, vilken i sin tur kräver en ny förpackningsmaskin, som

Projektets
syfte

Reparation •  Preventivt
•  Maskinhaveri
•  Service (kostnadsreducering)

Återanskaffning •  Utsliten maskin (normalt slitage)
•  Omodern maskin
•  Höga reparationskostnader

(kostnadsreducering)

Förbättringar •  Förändring av produktionslinjen
(kostnadsreducering)

•  Mekanisering av produktionslinjen
(kostnadsreducering)

•  Ökad säkerhet
•  Ökad kvalitetExpansion

•  Produkt
•  Lokaler, maskiner etc. (kapacitet)
•  Organisation (ex. köpa en ny

distributionskanal)
• Funktion (utbildning, marknadsföring )
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får symbolisera resursen. Det som föranlett investeringen är trots allt

företagets behov av att sträva mot uppställda mål.

Mjuka investeringar går, enligt vår uppfattning, inte att klassificera som

reparations-, återanskaffningsinvestering. Däremot ser vi möjligheten att

klassificera, exempelvis en utbildning av personalens kvalitetsmedvetenhet

som en förbättringsinvestering. Samtidigt, menar vi, att storleken på en

sådan investering är mindre än de mjuka investeringar som återfinns inom

gruppen expansionsinvesteringar. Vår uppfattning är att grundligheten i

analysen är positivt korrelerad med investeringens storlek, vilket medför att

vi väljer att studera mjuka expansionsinvesteringar. Vid en jämförelse

mellan mjuka och hårda investeringar, är det lämpligt att göra detta inom

samma investeringsklass. I och med att vi valt att studera mjuka

expansionsinvesteringar, medför det att även de hårda investeringarna ska

återfinnas inom samma klass. Vi anser att våra möjligheter att studera

skillnader mellan hårda och mjuka investeringar ökar genom att kartlägga

investeringsprocessen för expansionsinvesteringar.
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4 Investeringsprocessen
Det finns ingen generellt accepterad beskrivning av investeringsprocessen

och dess olika faser.80 En del forskare menar att processen sker genom att

flera delprocesser pågår samtidigt, medan andra menar att investerings-

processen består av faser som ej pågår samtidigt. Under denna rubrik

kommer vi att redovisa olika sätt att se på investeringsprocessen, samt

redogöra för vilken definition av investeringsprocessen vi valt för denna

uppsats.

Hemmingsen delar upp investeringsprocessen i fyra kontinuerliga

processer. Dessa är definitions-, projektbehandlings-, integrations- och

kontrollsystemet. Initieringen av projektet sker i definitionssystemet

varefter det nu definierade investeringsprojektet behandlas i företagets

olika delar. I denna fas tas kalkylunderlag och andra bedömningsunderlag

fram. Integrationssystemet har för avsikt att ställa projektets lönsamhet mot

företagets finansieringsmöjligheter. Kontrollsystemet har i uppgift att

kontrollera investeringsprojektets utfall. Hemmingsen menar att de två sista

delsystemen kan ses som hjälpsystem till de övriga två. Han anser dock att

det är nödvändigt att alla fyra delsystem fungerar tillfredsställande för att

hela investeringsprocessen ska fungera väl. 81

Persson beskriver investeringsprocessen som två kontinuerliga

delprocesser; initierings- och integrationsprocessen. Initieringsprocessen

hanterar idégenerering, det vill säga skapar förutsättningar för företaget att

upptäcka möjligheter och problem och förvandla dessa till konkreta

investeringsförslag. Integrationsprocessens viktigaste uppgift är att se till

                                          
80 Junnelius C., 1974, s 35
81 Hemmingsen, S., ur Persson I., 1980, Företagens investeringsbeteende -påverkan och inlärning av
samhällsåtgärder i några företag,
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att ”idéflödet stimuleras så att de projekt som bäst passar företagets

utvecklingssituation också genereras”82, samt att ”länka samman faktiskt

uppkomna projektidéer med företagets strategier och utvecklings-

situation”83. Projektarbetet sker i två projektbundna processer som Persson

kallar, projektbehandling och uppföljning. I dessa processer tas

beslutsunderlaget fram. Investeringens genomförande och uppföljning sker

också i dessa processer.84

Junnelius gjorde, i sin avhandling, en indelning av investeringsprocessen i

fyra faser; initieringsfasen, bedömningsfasen, fastställningsfasen samt

realiseringsfasen. Initieringsfasen avser alla aktiviteter som leder till att en

investeringsidé uppkommer och att idén omvandlas till ett investerings-

projekt. Bedömningsfasen inräknar alla de aktiviteter som sker fram till det

att ett godkännande eller förkastande av investeringsprojektet sker. Med

realiseringsfasen avser Junnelius, verkställandet av projektet och kontrollen

av projektets budget samt kontroll av ”investeringens tekniska och

ekonomiska resultat”85.

Figur 7   Investeringsprocessens faser enligt Junnelius
Källa: Bearbetning av Junnelius C., Investeringsprocessens utformning vid olika
organisationsstrukturtyper, s 37

4.1 Vald definition av investeringsprocessen

Forskarna som vi berört ovan, benämner investeringsprocessens delar

olika. Hemmingsen och Persson beskriver till exempel processen som en

                                          
82 Persson I., 1996, s 275
83 Ibid
84 Ibid

Initiering Bedömning Fastställning Realisering
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rad delprocesser som sker samtidigt, medan Junnelius beskriver den som

olika faser tidsmässigt skilda ifrån varandra. Vi menar att det utifrån

samtliga återgivna författares beskrivningar av investeringsprocessen går

att dela in processen i fyra faser. Junnelius indelning, anser vi på ett tydligt

sätt, åskådliggör investeringsprocessen och vi har valt att använda oss av

hans benämningar.

Den första fasen är när möjligheter eller problem ska omvandlas till ett

projekt, det vill säga den fas som Junnelius kallar initiering. Därefter ska

investeringsprojektet värderas och bedömas och Junnelius talar här om

bedömningsfasen. Genom att bedömningsfasen, enligt Junnelius, beskriver

processen från inledningsskede fram till att projektet godkänts eller

förkastats, anser vi att vi genom att studera initieringsfasen och

bedömningsfasen kan kartlägga investeringsprocessen. Vi bortser därmed

från hur beslutet sedan förankras och verkställs. Vi kommer inte heller att

studera hur investeringen följs upp. I nedanstående två avsnitt beskrivs de

två faserna, initiering och bedömning.

4.1.1 Initieringsfasen

Kollaritsch menar att investeringsidéer kan ha sitt ursprung från antingen

interna eller externa källor. De externa källorna är till exempel universitet,

konkurrenter och konsulter, medan de interna källorna finns inom

företagets organisation. De är främst stora företag som har resurser nog att

kunna tillförlita sig på interna källor för att få fram investeringsidéer.

Mindre företag får ofta tillförlita sig på externa källor.86 Vi tolkar

Kollaritsch, som att han menar att de små företagen inte har så stora

resurser att de kan ligga i framkant och hela tiden utveckla nya produkter.

                                                                                                                           
85 Junnelius C., 1974, s 36
86 Kollaritsch F. P., 1979
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Ett sätt är då att studera vad konkurrenterna gör eller att knyta upp

kontakter med ett universitet.

Enligt Bergknut och Hentzel krävs att två villkor är uppfyllda för att

investeringsprocessen ska starta. För det första måste det finnas ett

observerat problem eller en brist på överensstämmelse och för det andra

krävs faktorer som driver på investeringsprocessen, till exempel hot, stark

ledning eller entreprenörskap87. Detta illustreras i figur 8.

Figur 8   Nödvändiga villkor för att investeringsprocessen ska starta
Källa: Bearbetning av Bergknut P. & Hentzel M., 1977, Investering, s 189

Ett investeringsprojekt har, som sagts ovan, sitt ursprung i att någon

upplever en otillfredsställelse eller brist på överensstämmelse, antingen vad

det gäller de mål som företaget har och de mål som individen anser att

företaget bör ha eller vad det gäller måluppfyllelsen i organisationen. Det

föreligger kort sagt ett problem.88

                                          
87 Bergknut P. & Hentzel M., 1977, Investering
88 Ibid
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Initieringssystemet, i ett företag, har som huvuduppgift att ”påverka

organisationsmedlemmarnas förmåga att upptäcka problemen och skapa

drivkrafter för initiering av projekt som stödjer affärsidéer och strategier”89.

Företaget kan göra detta genom att utveckla informationssystemen och

kontaktnäten och genom att förbättra bevakningen av teknikutvecklingen.90

Det är viktigt för företaget att medarbetare på olika nivåer engageras i

initieringsprocessen. Det är befattningshavarna inom företaget som måste

se till att personalen involveras i denna process. Detta kan ske genom att

uppmuntra till investeringsförslag, att seriöst bedöma de förslag som

kommer, in samt att tillåta personalen att få tillgång till den information

som krävs för att utveckla en investeringsidé.91

4.1.2 Bedömningsfasen

När ett företag står inför ett investeringsbeslut krävs att det finns ett väl

genomarbetat beslutsunderlag för att öka förutsättningarna för att

investeringen ska bli en ”bra affär” för företaget. Det är viktigt att

investeringens konsekvenser kartläggs utifrån flera olika perspektiv och

inte endast utifrån det direkt ekonomiska perspektivet. Det gäller för

företaget att få en helhetsbild över alla investeringens konsekvenser. 92

Vi inleder med att behandla investeringskalkyler. I investeringslitteraturen

är innebörden av begreppet något varierande. Ibland innefattar kalkylen

hela beslutsunderlaget och ibland endast det rent ekonomiska underlaget. I

denna uppsats menar vi de rent ekonomiska underlaget när vi berör

investeringskalkyler, det vill säga det som vi tidigare benämnt ekonomiskt

värderbara konsekvenser. En översiktlig genomgång av de mest använda
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kalkylmetoderna kommer att göras. Även den kritik som har riktats mot

investeringskalkyler kommer att tas upp i samma avsnitt. Därefter kommer

de ekonomiskt svårvärderbara konsekvenserna av en investering att

behandlas.

4.1.2.1 Ekonomiskt värderbara konsekvenser och investeringskalkyler

En investeringskalkyl kan ha många syften. Först och främst används den

för att ligga till grund för hur resurserna ska allokeras i företaget samtidigt

som den kan vara ett medel att sälja in idén hos överordnande. En

investering leder ofta till förändringar i fördelningen av företagets resurser

och därmed påverkas i många fall även organisationen. Varför en

investering ibland genomförs och ibland inte, är enligt Bergknut et al,

orsakad av ett maktspel mellan olika befattningshavare, där investeringens

värde inte alltid återspeglar det problem som ska lösas. Beslutet är ofta ett

antagande om framtida villkor och förutsättningar, vilket gör att en

investering är ett vågspel. I ett sådant sammanhang är det viktigt att kunna

använda investeringskalkylen som ett medel att legitimera idén.93

Ett annat syfte är att den ska underlätta för företaget att rangordna och

lönsamhetsbedöma investeringsalternativ. Bedömning av en investerings

likviditetseffekter  är ett annat syfte med investeringskalkylering.94 I vår

uppsats fokuserar vi på användandet av investeringskalkylen som ett

hjälpmedel till att bedöma en investerings lönsamhet.

De mest använda metoderna för att bedöma en investering sett ur ett

ekonomiskt perspektiv är pay-backmetoden, nuvärdevärdemetoden,
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internräntemetoden och annuitetsmetoden.95 Nedan följer en kort

beskrivning av de olika metoderna och den kritik som riktats mot dem.

Pay-backmetoden

Pay-backmetoden eller återbetalningstiden är den mest använda metoden

vid investeringsberäkningar. Anledningen till detta är att den är relativt

enkel att använda och förstå. Återbetalningstiden definieras som den tid det

förväntas ta för investeringsobjektet att generera tillräckliga ackumulerade

kassaflöden för att täcka den initiala investeringen. En kort

återbetalningstid garanterar inte att ett investeringsprojekt är lönsamt, även

om det ökar förutsättningarna för det. Pay-backmetoden ger ett mått på

investeringens likviditet snarare än dess lönsamhet. En av de största

fördelarna med metoden är att den är mindre känslig för felaktiga

kassaflödesprognoser än andra bedömningsmetoder. Detta eftersom risken

för att kassaflödena är felprognostiserade ökar ju längre fram i tiden de

förväntas inträffa, det vill säga att de felprognostiserade kassaflödena

främst ligger efter återbetalningstidens slut.96

Den allvarligaste kritiken som riktats mot denna metod är att den inte tar

hänsyn till vad som händer efter återbetalningstiden. En annan brist med

metoden är att den inte tar hänsyn till riskfaktorn i ett investeringsprojekt.

Två olika investeringsalternativ kan ha samma kassaflöden men helt olika

risk. Franks och Broyles menar att det ej på något vettigt sätt går att ta

hänsyn till risk vid användandet av denna metod. De menar att två

investeringsprojekt med olika risk men med samma kassaflöden, kommer

att värderas som likvärdigt projekt enligt pay-backmetoden.97

                                          
95 Persson I. & Nilsson S-Å., 1999
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Eftersom pay-backmetoden inte mäter ett investeringsprojekts lönsamhet

måste den kompletteras med andra metoder för att få en helhetsbild över en

investerings ekonomiska konsekvenser.98

Nuvärdemetoden

Denna metod innebär att investeringens alla förväntade in- och

utbetalningar diskonteras till den tidpunkt som grundinvesteringen sker.

Det vill säga att den visar en investerings lönsamhet i dagens

penningvärde.99 Om nuvärdet är positivt är investeringen lönsam, eftersom

investeringsprojektet tros generera mer kapital än det investerade beloppet

skulle ha gjort på kapitalmarknaden till samma risk. Det är därför viktigt att

diskonteringsräntan motsvarar den förväntade avkastningen på

kapitalmarknaden till samma risk som investeringen, för att ge ett korrekt

resultat av investeringens lönsamhet.100

En variant av nuvärdesmetoden är nuvärdeskvotmetoden där nuvärdet sätts

i relation till grundinvesteringen. Detta ger ett mått som motsvarar

avkastning på investerat kapital. Det går även att fördela detta värde i

annuiteter över investeringens livslängd. Det värde som erhålls genom

denna beräkning går under benämningen överränta.101

Internräntemetoden

Innebörden av denna metod är att fastställa den ränta vid vilken nuvärdet är

lika med noll. Denna ränta går under benämningen internränta. Internräntan

jämförs sedan med den av företaget satta kalkylräntan. Är internräntan

högre än kalkylräntan är investeringen lönsam.102 Internräntan går inte att
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99 Jansson D., 1993, Spelet kring investeringskalkyler
100 Franks J.R., och Broyles J.E., 1981
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räkna ut direkt, utan det krävs att företaget prövar sig fram för att få fram

ett projekts internränta.103 Internräntemetoden har kritiserats på grund av att

den inte, teoretiskt sätt ger ett riktigt resultat. Anledningen är att de

frigjorda överskotten inte kan förräntas till den, av företaget, satta

internräntan utan till en marknadsränta som oftast är lägre. Härigenom ger

internräntemetoden endast ett korrekt resultat om marknadsräntan

överensstämmer med internräntan. Persson skriver att ett

investeringsprojekt kan ha flera olika internräntor och att metoden inte tar

hänsyn till detta.104

Annuitetsmetoden

Annuitetsmetoden är teoretiskt exakt densamma som nuvärdemetoden. Om

en investering är lönsam enligt den ena metoden är den det också det enligt

den andra. Skillnaden ligger i att vid annuitetsmetoden beräknas ett

genomsnittligt årligt överskott/underskott istället för ett enskilt värde vid

tidpunkten för grundinvesteringen. Hänsyn tas, även i denna metod, till

företagets kalkylränta. Enligt annuitetsmetoden är en investering lönsam

om annuiteten överstiger noll. Om annuiteten är lika med noll så

överensstämmer investeringens avkastning med kalkylräntan.105

4.1.2.2 Värderbara - svårvärderbara konsekvenser

Jämförbarheten i en investeringskalkyl bygger, enligt Danielsson, på tre

antaganden. För det första ska investeringens konsekvenser uppträda som

betalningar. Sådana betalningar ska sedan, som ett andra antagande, kunna

kopplas samman med ett specifikt investeringsprojekt. Det tredje och sista
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antagandet gäller den betalningsserie som studeras. Serien ska visa

skillnaden i betalningarna, dels utan investeringsprojektet och dels med.106

Dessa tre antaganden medför, vid en investeringsbedömning, vissa

problem. I och med att en investeringskalkyl förutsätter konsekvenser i

form av betalningar, menar Danielsson att investeringar som är svåra att

beskriva i termer av betalningar, riskerar att falla bort ur bedömningen.

Driftsäkerhet, miljökonsekvenser och arbetsmiljö är exempel på sådana

investeringar.107 Oavsett om det är en hård eller mjuk investering som ska

bedömas, finns det svårvärderbara konsekvenser inblandade. Handlar det

sedan om en investering i exempelvis utbildning eller

marknadskommunikation kommer, enligt vår uppfattning, problemen med

att bedöma sådana svårvärderbara konsekvenser att bli ännu tydligare.

Det råder oenighet om vilka konsekvenser som på ett meningsfullt och

tydligt sätt kan ingå i en investeringskalkyl. Det finns forskare som menar

att det går att kvantifiera de flesta konsekvenser medan andra menar att

detta är ej värt besväret eller att ”översättningen” till kvantitativa mått är

allt för långsökt.

För att undvika investeringskalkylens svaghet, menade Paulsson-

Frenckner, bland annat att bedömningen av svårvärderbara konsekvenser,

måste systematiseras bättre. Han ansåg att faktorer som till exempel

produktkvalitet, marknadssäkerhet och de anställdas trivsel var så svåra att

omräkna till betalningsförlopp, att kalkylens osäkerhet ökade. Genom att

sammanföra både värderbara och svårvärderbara faktorer i en enda

lönsamhetssiffra, fanns risken att de utredande personernas subjektiva

bedömningar dolde verkligheten. Härigenom var den beslutsfattande
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tvingad att bedöma underlaget utifrån en osäker kalkyl. Om det istället

fanns kriterier för hur svårvärderbara faktorer skulle bedömas, kunde

osäkerheten i beslutsunderlaget undvikas. Han förslog därför att

investeringar även skulle bedömas utifrån kriterier som investeringens

bidrag till företagets överlägsenhet i förhållande till omgivningen,

investeringens flexibilitet om prognosen visar på andra effekter än de

förväntade, hur investeringen passar in i företagets övriga investeringar

samt möjligheten att kontrollera och följa upp investeringen. Han menade

också att det var svårt att, med ett mått, bedöma om investeringen ska

genomföras eller inte. Om företaget istället ”preciserar vilka

företagspolitiska hänsyn man vill ta”108 skulle det underlätta arbetet att ta

fram mått eller kriterium att mäta måluppfyllnad.109

Renck menar att en investerings samtliga konsekvenser teoretiskt sätt ofta

är möjliga att ”översättas till förändringar i betalningsströmmarna till och

från företaget.”110 Renck anser dock att dessa översättningar tenderar att bli

långsökta samt att ”uppskattningen av betalningsförändringarnas storlek

blir mycket osäker.” 111 Renck är av den meningen att denna osäkerhet bör

undvikas och detta genom att beakta icke kvantifierbara konsekvenser

utanför kalkylen.112

I likhet med Paulsson-Frenckner, anser även Danielsson, att investerings-

kalkylen borde kompletteras med något. Genom de svårigheter som är

knutna till att koppla betalningar till projektet, är det, enligt Danielsson,

nödvändigt att utgå från vad som är bra för företaget. Ett bra företag har

                                          
108 Paulsson-Frenckner ur Olve N-G. & Samulesson L A., 1986, Från kostnadsberäkning till ekonomisk
stryrning. Fyrtio år kostnadsintäktsanalys med Paulsson Frenckner, s 137ff
109 Ibid
110 Renck O., 1974, Investeringskalkyler, s 104
111 Ibid, s 104
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produkter som tillgodoser ett behov hos kunderna, har möjlighet att hålla

sådana priser så kostnadstäckning och vinst möjliggörs, har effektiva

produktionsmetoder samt har reserver för att klara eventuella

ordernedgångar och kompetens för att klara av investeringen. Investerings-

bedömningen blir sedan ett sätt att undersöka om investeringen bidrar till

ett bra företag.113

Wennberg skriver i en artikel om forskarparet Mikael Backman och Mats

Magnell och deras uppfattning om möjligheten att göra kalkyler på en

investerings miljökonsekvenser. De har utvecklat en modell som bryter ner

ett företags miljöpolicy till operationell nivå och som omsätter

miljöhänsynen till kronor och ören. Modellen utgår från traditionella

investeringskalkyler, men forskarna har lagt till olika nivåer av

miljörelaterade intäkter och kostnader.114

Claesson och Hiller avslutar sin forskningsrapport med att diskutera

kalkylens roll i investeringsprocessen. De anser att det finns en uppfattning

att kalkylen är näst intill fullständig och att det endast är ett fåtal

konsekvenser som inte går att kvantifiera. Claesson och Hiller menar att

detta inte överensstämmer med verkligheten. I rapporten skriver de att:

”I praktiken stämmer inte antagandet om kalkylens

fullständighet. Det är för det första svårt att identifiera

alla projektets följdverkningar. För det andra är det

svårt att kvantifiera de följdverkningar som går att

identifiera. Slutligen är uppskattningen av de enskilda

posterna förknippade med stor osäkerhet.”115
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114 Wennberg I., Miljökalkyl – går det?, Ekonomi & Styrning, Nr 3/93
115 Claesson K. & Hiller P., 1983, Investeringsprocessen i några svenska företag, s 57



Investeringsprocessen

______________________________________________________________________

44

Claesson och Hiller menar i sin rapport att de flesta konsekvenserna av en

investering är av det slaget att de inte går att kvantifiera. De fortsätter med:

”Det skulle ibland kunna vara teoretiskt möjligt att

ställa upp en relativt invändningsfri investeringskalkyl.

Rent praktiskt är det inte genomförbart, då det kräver

en alltför stor arbetsinsats i jämförelse med

investeringens storlek. Utredningsarbetet skulle också

behöva pågå under så lång tid att den tekniska

utvecklingen skulle göra de ingående maskinerna

inaktuella. Den kalkyl som görs, och kan göras,

omfattar bara de faktorer som är lättast att uppskatta i

siffror. Kalkylen kan därför aldrig bli mer än ett

beslutshjälpmedel bland många.”116

Persson och Nilsson anser att investeringskalkylen är en förenklad modell

över de konsekvenser som en investering för med sig. Den tar endast

hänsyn till de ekonomiskt värderbara konsekvenserna. De menar att ett

företag står inför en komplex handlingssituation när det ska välja

investeringsalternativ. Vilket innebär att det finns en rad aspekter, förutom

de rent ekonomiskt värderbara, som måste vägas in inför

investeringsbeslutet. Exempel på sådana aspekter är strategiska, tekniska,

marknads, sociala och miljömässiga.117

Detta resonemang leder oss in på de ekonomiskt svårvärderbara

konsekvenser som en investering för med sig och hur kan de behandlas i

företagens investeringsbedömning.
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4.1.2.3 Ekonomiskt svårvärderbara konsekvenser

Av Barius undersökning, framgår att en av de mest avgörande faktorerna

vid en investeringsbedömning är de bedömda framtida

marknadsmöjligheterna. Andra faktorer var bland annat tillgängliga

resurser, omvärld och tidigare erfarenheter. Bedömningar av sådana

faktorer sker i nära samverkan med bland annat teknikkonsekvenser men i

skilda processer. Hur en marknadsbedömning ser ut beror på vilken typ och

storlek det handlar om. Gemensamt i de fall han undersökt är att

bedömningen innehåller båda kvantitativ och kvalitativ information. Han

skriver även att bedömningar gjorda på uteslutande kvantitativa data ger

begränsat beslutsunderlag.118

Persson och Nilsson menar att ett företag måste väga in fler aspekter vid ett

investeringsbeslut, utöver de rent ekonomiska. Beslutsfattarens intuition

och erfarenhet spelar stor roll när en investering ska bedömas utifrån

strategiska, tekniska, marknads, sociala och miljömässiga aspekter. Persson

och Nilsson anser att beslutsfattaren kan få stöd genom att använda sig av

kvalitativa bedömningsscheman som på ett systematiskt sätt behandlar

dessa aspekter. Dessa är också, liksom de kvantitativa investerings-

kalkylerna, förenklingar och schematiseringar av investeringens

konsekvenser, men de är ändå ett värdefullt komplement till den

kvantitativa kalkylen och ger enligt Persson och Nilsson, ett mera

fullständigt beslutsunderlag än enbart den kvantitativa kalkylen. Exempel

på kvalitativa bedömningsscheman är checklista och profilschema.119 Nedan

följer en kort presentation av dessa kvalitativa investeringskalkyler.
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Den enklaste varianten är checklistan, som består av ett antal frågor som

ska besvaras med antingen Ja, Vet ej eller Nej. Krav på mer uttömmande

svar kan också förekomma i en checklista. Frågorna berör de olika

aspekterna som företaget bör ta hänsyn till vid investeringsbedömning.

Profilschema är en variant av checklistan där svaren ska vara mer

preciserade. Detta genom att den har femgradiga svarsalternativ.

Bedömningarna binds sedan samman genom en linje och en visuell ”profil”

bildas, av sammanbindningen. Denna profil visar investeringsprojektets

starka och svaga sidor. Resultatet används av företaget som ett

diskussionsunderlag. 120

Persson och Nilsson tar upp tre fördelar med profilschemat. Den första

fördelen är att metoden försäkrar att de viktigaste aspekterna för en

investeringsbedömning beaktats. En annan fördel är att metoden pekar på

starka och svaga sidor hos investeringen. Avslutningsvis pekar de på

fördelen med att resultatet utgör ett bra diskussionsunderlag för företaget i

deras investeringsbeslut.121

4.1.2.4 Osäkerhet

När ett företag ska göra en investeringsbedömning, är osäkerhet något som

måste tas hänsyn till. Konkurrenters beteende, konsumenters preferenser

och köpkraft samt samhällets lagstiftning är exempel på faktorer som

påverkar investeringens inbetalningssida. Utbetalningssidan påverkas bland

annat av produktionsmedlens tillförlitlighet och teknologins utveckling.

Förutsägelser om faktorer som påverkar en investerings in- och
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utbetalningar, är något som är problematiskt för företagen.122 Detta innebär

att de kalkyler som vi beskrivit ovan är behäftade med en viss osäkerhet.

I investeringslitteraturen finns ett antal metoder som företag kan använda,

för att ta hänsyn till den osäkerhet som investeringens lönsamhets-

bedömning är behäftade med, beskrivna. Bergknut et al tar upp tre metoder

som är mer eller mindre frekvent använda i företagen. Dessa är:

säkerhetsmarginaler, avvecklingsanalys samt känslighetsanalys.123 Också

Renck behandlar avvecklingsanalysen och känslighetsanalysen i sin bok,

Investeringskalkyler.124 Brealey och Myers beskriver två närbesläktade

varianter av känslighetsanalysen; brytpunktsanalys och ”Monte Carlo”

simulering125. Nedan följer en genomgång av de fem metoderna.

Säkerhetsmarginaler

Det enklaste sättet att ta hänsyn till osäkerhet vid investeringsbedömning är

att gardera sig mot förändringar av de in- och utbetalningar som ingår i

bedömningen och på detta sätt skapa en viss säkerhetsmarginal för

investeringens lönsamhet. Det finns olika sätt att göra detta. Ett sätt är att

företaget gör ett visst riskavdrag/riskpålägg på varje uppskattad variabel

och ett annat är att arbeta med avrundningar, det vill säga avrunda varje

skattning till exempelvis närmast liggande tiotusental. Åt vilket håll

avrundningen ska ske, beror naturligtvis på om det är frågan om en in- eller

utbetalning. De av företaget, uppskattade inbetalningarna kan antingen

reduceras med en viss procent eller avrundas nedåt till närmaste tiotusental

och vice versa för de uppskattade utbetalningarna. Investeringens

uppskattade restvärdet reduceras till noll. På detta sätt kan företaget skapa
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en viss säkerhetsmarginal för investeringens lönsamhet. Genom att endast

ta hänsyn till förhållanden under en begränsad tidshorisont kan företaget

gardera sig mot tidsvariabeln som ingår i en investeringsbedömning. Hur

lång tidshorisont som företaget ska räkna med avgörs av den förmodade

teknologiska utvecklingen och marknadsförväntningarna. 126

Avvecklingsanalys

Avvecklingsanalysen syftar till att utreda vilka möjligheter ett företag har

att utnyttja investeringen på annat sätt, om investeringens lönsamhet skulle

visa sig vara felbedömd. I analysen ska företaget försöka besvara ett antal

frågor.

•  Kan investeringsobjektet säljas om investeringen slår fel och till vilket

pris kan det i så fall säljas?

•  Kan produktionen från investeringsobjektet säljas till annan kund än den

avsedde köparen?

•  Kan investeringsobjektet användas till annan produktion än det

ursprungligt tänkta? Hur kan företaget i så fall konkurrera på denna

marknad?

Osäkerheten och risken med en investering kan minskas om den kan göras

flexibel i de avseenden som vi redogjort för ovan. Detta kan medföra en

viss fördyring av investeringen, vilket ska sättas i relation till den

minskning av osäkerheten som flexibiliteten medför.127 Bergknut et al

menar att avvecklingsanalysen innebär att företaget ska försöka fastställa

”kostnaderna för ett eventuellt misslyckande”128. Utifrån detta görs en
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bedömning om företagets möjligheter att rent ekonomiskt bära ett sådant

misslyckande.

Känslighetsanalys

Syftet med en känslighetsanalys är att erhålla en uppskattning över inom

vilket spann som nuvärdet av investeringen kommer att ligga129. För att

kunna få fram detta måste det göras en uppskattning av det mest

optimistiska och pessimistiska utfallen av de olika variablerna som ingår i

en nuvärdesberäkning. Även en sådan uppskattning är subjektiv, vilket gör

att även känslighetsanalys är behäftad med viss osäkerhet. En begränsning

som känslighetsanalysen har är att den endast kan behandla en förändring i

en variabel i taget.130

Ett sätt att överbrygga denna begränsning är att använda sig av en så kallad

Monte Carlo simulering, där alla tänkbara utfallskombinationer av de olika

variablerna kan testas.131 Monte Carlo simulering är användbar när den

datan som ska användas är osäker eller att det finns ett antal möjliga

framtida utfall. Exempel på sådana tillfällen kan vara om företaget står

inför valet mellan att tillverka produkter själv eller låta någon annan göra

det. Istället för att beskriva beslutsalternativen som ”worst case” eller ”best

case”, möjliggör Monte Carlo simulering att hantera olika alternativ med

hjälp av sannolikheter, att olika scenarior ska inträffa. Modellen möjliggör

också att analysera orsaken till utfallen.132

Istället för att ta reda på vad som händer om variablerna avviker, positivt

eller negativt, från det förväntade kan det vara av intresse att göra en

brytpunktsanalys. Denna analys innebär att det analyseras hur mycket en

                                          
129 Franks J.R., och Broyles J.E., 1981
130 Brealey R.A. & Myers S. C., 2000
131 Ibid
132 Execucom Systems Corporation, 1989, IFPS/Plus User’s Manual
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variabel kan avvika negativt innan investeringsprojektet börjar gå med

förlust.133

                                          
133 Brealey R.A. & Myers S. C., 2000
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5 Tidigare investeringsforskning
Nationalekonomiska antaganden om att företagen fungerar som delar i

makroekonomiska modeller, är utgångspunkten i den klassiska

investeringsteorin. Resonemangen kring hur företagen ska hantera

investeringar utgår från nationalekonomiska antaganden och behandlar inte

hur problemen ska lösas i praktiken.134 Inom makroekonomin betraktas

investeringsbegreppet, i likhet med exempelvis räntenivå, kapitalstock och

produktionstillväxt, som en aggregerad variabel och investeringar ses som

”ett resultat av vad som empiriskt fångas upp i t ex national-

räkenskaperna”135. Härigenom går det inte heller att urskilja det enskilda

företaget.136 Trots att det är möjligt att studera branscher eller grupper av

företag, menar Yard, att förklaringsvärdet i de makroekonomiska

modellerna, inte bidrar till ökad förståelse av det enskilda företagets

agerande137. Den klassiska investeringsteorin har i allmänhet inte heller

använt sig av empiriska undersökningsmetoder138 och ett grundläggande

antagande i teorierna är att företaget hela tiden strävar efter att maximera

ägarnas vinst139.

Under 1950-talet etablerades den företagsekonomiska investerings-

forskningen140. Forskningen var, till skillnad från den makroekonomiska

forskningen, mindre abstrakt och mestadels mer detaljerad. Detta

möjliggjordes genom att studierna utgick från enskilda företag och att

problemens komplexabilitet ofta kunde hanteras i sin helhet, utan att

                                          
134 Solomon E., 1959
135 Eriksson G., 1985, s 12
136 Ibid
137 Arwidi O. & Yard S., 1986, Kriterier för investeringsbedömning – teori och tillämpning
138 Claesson K. & Hiller P., 1983
139 Solomon i Junnelius, 1974
140 Eriksson G., 1985
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behöva anpassas till någon makroekonomisk modell.141 Målsättning med

den företagsekonomiska forskningen var att söka kunskap om bland annat

hur ett företag agerar vid investeringar. Forskningen, som utgick från den

klassiska investeringsteorin, ville se hur företagets investeringsbeteende

faktiskt såg ut och till hur stor del de tidigare presenterade modellerna och

metoderna användes.142

Renck gjorde 1967 en empirisk undersökning av 28 svenska storföretag i

syfte att undersöka överensstämmelsen mellan investeringsteorins

rekommendationer och hur dessa praktiskt tillämpades av företagen. Tell

följde 1977 upp Rencks undersökning, med en jämförande studie i 20 av

dessa företag. Denna undersökning har vi valt att använda för att visa på de

förändringar som skedde mellan åren 1964 och 1977.143

Den forskningen som studerat hur företagen praktiskt tillämpar modeller

och metoder, har sedan lätt fram till ett behov av att kunna beskriva hur

företagets investeringsbeslut ser ut. Forskare som Aharoni, Bower,

Junnelius, Hemmingsen och Persson, har samtliga valt att betrakta

investeringsprocessen som en integrerad del i företagets sätt att arbeta. Det

går enligt deras uppfattning inte att bortse från, exempelvis, i vilket

organisatoriskt sammanhang investeringen uppträder och att det inte heller

är så enkelt som att ”kalkylering är en dominerande aktivitet med

dominerande beslutinflytande”144. Investeringsbeslutet följer inte av en

enkel process, utan är ett resultat av en investeringsprocess som kräver

kunskap i ett företags investeringsbeteende.145

                                          
141 Ibid
142 Ibid
143 Tell B., 1978
144 Eriksson G., 1985, s 32
145 Ibid
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Eriksson har i en avhandling från 1985 refererat forskningen från 1950 och

framåt, där det redogörs för forskningen utifrån två inriktningar. Dels

beskrivs den forskning som valt att studera hur företagen använder de

metoder och modeller som tidigare tagits fram, dels utvecklingen av hur en

investeringsprocess har kommit att beskrivas ur ett organisatoriskt

sammanhang.146

5.1 Forskning kring metoder och modeller

Eriksson nämner bland annat en undersökning av Eisner, där 14

amerikanska storföretag intervjuades och där det framgick att

återbetalningstiden var det kriterium som användes. Syftet med att använda

ett kriterium var att välja ut de investeringar som skulle få vara med om det

slutliga beslutet högre upp i organisationen. När beslutet sedan togs var det

inte återbetalningstiden som fällde avgörandet, utan investeringen

tillstyrktes om den kapacitetsmässigt bidrog till att möta en framtida

förväntad efterfrågan. En liknande upptäckt gjorde Carter-Williams 1958,

när han studerade hur 250 engelska företag hanterade innovations-

investeringar. Ungefär 80 % av samtliga studerade innovationer hade på

något sätt beslutats utan att det gjorts några avancerade lönsamhets-

beräkningar. 147

Tendensen med att många investeringsbeslut togs utan några större eller

mer avancerade lönsamhetsberäkningar, höll även i sig när Lindberg 1961

gjorde en undersökning av de företag som fått byggnadstillstånd under ett

år. Det var mellan 25 och 50 % av investeringarna i maskiner och

byggnader som beslutats på andra grundval än rent kalkylmässiga och då

                                          
146 Ibid
147 Ibid
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främst för att de var nödvändiga eller att de enligt företaget var

lönsamma.148

Renck konstaterade också i sin undersökning från 1964 att det fanns

avvikelser från de rutiner som de studerade företagen formellt hade valt att

arbeta efter. Det väsentliga med kalkylerna var att de tvingade fram en mer

välgrundad analys av investeringens konsekvenser, samtidigt som

beslutsprocessen blev lugnare. Konflikterna mellan olika delar inom

företaget minskade och de gav möjligheter till större kontroll.149

För tiden mellan 1964 och 1977 menar Tell att det inte skett så stora för-

ändringar i hur företagen praktiskt hanterade investeringsbedömningen. En

tredjedel av företagen använde 1977, samma rutiner som 1964 och 50 % av

företagen hade också samma lönsamhetsmått150. Hos de som bytt

lönsamhetsmått hade de största ökningarna skett i nuvärdes- och

internräntemetoden, se tabell 1.151

                                          
148 Ibid
149 Claesson K och Hiller P., 1983
150 När vi tidigare i uppsatsen redogjorde för återbetalningsmåttet refererande vi till Frank och Broyles
och deras uppfattning om att metoden snarare visar en investerings likviditet än dess lönsamhet. Vi väljer
dock att redovisa Renck och Tells undersökningar med den terminologi som de använt.
151 Tell B., 1978
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Återbetal-

ningstid

Diskonterad

återbetal-

ningstid

Nuvärde Nuvärdkvot Internränta Annuitet MAPI Antal

företag

Antal (andel)

företag enl.

1964 års

anvisning

14 (70) 3 (15) 3 (15) 3 (15) 7 (35) 1 (5) 3 (15) 20

Antal företag

som slutat

före år 1977

-3 0 -1 -2 -2 -1 -1

Antal företag

som

fortsätter

användning

11 3 2 1 6 0 2 10

Antal företag

som före år

1977 har

börjat

+1 +1 +6 +1 +6 +1 0

Antal (andel)

företag enl.

1977 års

anvisning

12 (60) 4 (20) 8 (40) 2 (10) 11 (55) 1 (5) 2 (10) 20

Tabell 1 Förändring i användning av de vanligaste lönsamhetsmåtten 1964 - 77
Källa: Tell B., 1978, Investeringskalkyler i praktiken, s 241

Av tabellen framgår att summan av antalet företag som använde

lönsamhetsmåtten är högre än det totala antalet undersökta företag. Detta

beror på att flera av företagen hade valt att använda sig av två

lönsamhetsmått per rutin. Vanligtvis var det återbetalningstiden, som sedan

kompletterades med ett mått som tog hänsyn till ränta. Andra saker som

förändrats i kalkyleringen, var att det lagts större vikt vid osäkerhet, skatt

och inflation. Tell menar att detta berodde på att personalen blivit duktigare

på rent kalkylmässigt arbete och att det därmed möjliggjorts för företagen

att mer aktivt arbeta med kvaliteten i den data som används vid
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kalkyleringen. En annan bidragande orsak kan vara förändrade hjälpmedel i

form av datorer och räknedosor.152

I en undersökning från 1986, menar Segelod, att ett företag i många fall har

fler än ett skäl till att besluta om en investering153. Han konstaterar detta

efter att ha studera hur industriföretag och kommuner kalkylerar större

projekt. I sitt resultat menar han också att ” det är viktigt att tillämpa

enhetliga regler för kalkylering, för det är nästan alltid möjligt att

framställa en kalkyl som utlovar vinst”154. Vidare konstaterades att det 1986

kalkylerades mer än 1979. När en etablerad verksamhet arbetar med större

projekt, menade Segelod att, kalkyl och bedömningen nästan är att anse

som en kontinuerlig process.155

5.2 Utveckling av ett beskrivningsspråk

Under samma tid som Renck arbetade med sin undersökning, arbetade

också forskare som Aharoni med att placera in investeringsbeslutet i ett

sammanhang av organisatorisk och komplex problemlösning.156 Bower

utgick i likhet med Aharoni, i en undersökning från 1972, från att det inte

går att beskriva ett företags investeringsprocess, enbart med hjälp av

ekonomisk teori. Med hjälp av fyra stora fallstudier tog Bower fram en

beskrivande modell för investeringsprocessen, i vilken processen delas upp

i två mindre delprocesser. Den ena processen beskriver hur de olika

alternativen definieras som projekt, det vill säga hur investerings-

alternativen beskrivs tekniskt och ekonomiskt.157 I den andra delprocessen

beskrivs hur vägen från ett projekt till beslut ser ut inom organisationen.

                                          
152 Ibid
153 Segelod E., 1986
154 Ibid, s 64
155 Ibid
156 Eriksson G., 1985
157 Ibid
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Härigenom kommer, enligt Bower, den totala processen att påverkas av hur

företaget är organiserat.158 Eriksson menar att Bowers undersökning bidragit

till ett beskrivningsspråk, där intresset inriktas på investeringsprocessen

istället för på beslutsfattandet.159

Den undersökning som Junnelius genomförde 1974, inriktade sig på att

studera hur olika organisationstyper påverkade beslutprocessen för att

härigenom få en djupare förståelse för investeringsprocessen.160 Han avsåg

att få fram ett ”generellt schema för investeringsbeslutsprocessen”161. Efter

att ha studerat tre företag, kunde han konstatera att den begreppsapparat

och språkuppbyggnad som han byggt sina hypoteser runt, inte var

tillämpbara ute i företagen. Där hade istället ”utformats föreställningar om

hur förslag borde framställas och drivas”162, vilket i sin tur medfört att

kalkyler och formella instrument var att betrakta som en möjlighet för

ledningen att bortförklara en del i beslutsprocessen med att det trots allt

”var baserade på noggranna kalkyler gjorda av experter”163. Han menade att

investeringsprocessens utseende påverkades av faktorer som, till exempel,

tidigare lyckade och misslyckade projekt och förslagsställarens formella

och reella status.164

Junnelius valde i sin undersökning att bland annat precisera begrepp, för att

härigenom kunna utveckla det Hemmingsen funnit 1973165. Hemmingsen

hade genom direktobservationer försökt att förstå, förklara och beskriva hur

investeringsbeslut fattades. Det resultat som Hemmingsen drog av

                                          
158 Claesson K och Hiller P., 1983
159 Eriksson G., 1985
160 Claesson K och Hiller P., 1983
161 Junnelius C., 1974, s 29
162 Ibid, s 293
163 Ibid, s 294
164 Ibid
165 Eriksson G., 1985
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undersökningen var att ett investeringsförslag inte uppstår som en följd av

en önskad ökning av kapitalvärdet, utan mer genom att det upptäcks

problem och möjligheter inom företagets olika funktioner.166

Persson gjorde 1980 en undersökning i syfte att ”förstå hur företagens

investeringsbeteende påverkats av olika slags samhällsåtgärder”167. Han

delade upp investeringsprocessen i två skilda beskrivningsmodeller.

Genom att samhället påverkar investeringar olika, menade han att företagen

därmed ”ofta har skilda processer för produktförnyelse och reala

investeringar”168. En av Persson slutsatser var att ”inlärningen över lång tid

är en del av investeringsprocessen samt att inlärningen avser både

utåtriktade och inåtriktade aspekter” 169. Han skriver exempelvis att

”miljöskyddslagen har påverkat samtliga delprocesser och initierat och

tvingat fram anpassningsinvesteringar”170. Detta tolkar vi som att Persson

menar att en investeringsprocess påverkas både av en organisations

utseende och dess olika medlemmar, vilka i sin tur har påverkats av olika

inre och yttre faktorer.

5.3 Vår undersökning i förhållande till tidigare forskning

Vi har i vår undersökning valt att studera hur investeringsbedömningen ser

ut i olika svenska företag, för att därigenom kunna jämföra om

investeringsprocessen förändrats över tiden. Vår studie utgår, i likhet

                                          
166 Claesson K. & Hiller P., 1983
167 Persson I., 1980, s 1
168 Ibid, s 25
169 Barius B., s 30
170 Persson I., 1980, s 79
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Renck, Tell och till viss del av Segelod, från hur företagen tillämpar olika

metoder och modeller vid sina investeringskalkyleringar.
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6 Empiri
Empirikapitlet sammanfattar de intervjuer vi genomfört vid fem svenska

företag. I sammanfattningarna har vi även vävt in det skriftliga material

som vi fått ta del av ute på företagen. Vi har valt att först sammanställa hur

initieringsfasen ser ut, för att därefter beskriva företagens bedömningsfas.

Vid SAAB och Whirlpool beskrivs faserna separat för mjuka respektive

hårda investeringar. Intervjuerna vid de övriga företagen genomfördes med

en person, vilken hade kunskap om både mjuka och hårda investeringar. Vi

har därför valt att redovisa resultatet under gemensamma avsnitt och inte,

strukturmässigt, skilja mellan mjuka och hårda investeringar.

Redovisningen av intervjuerna inleds med en presentation av respektive

företag. Intervjusammanfattningarna presenteras i ordningen SAAB,

BT-Products, Whirlpool, Posten och I4/A1 Vasallen.

6.1 SAAB

SAAB eller Svenska Aeroplan AB som dess fullständiga namn är,

grundades 1937. 1941 började företaget tillverka flygplan. J 29 ”Tunnan”,

Lansen, Draken, Viggen och JAS 39 Gripen är exempel på militära

flygplan som SAAB tillverkat under åren. SAAB har dock inte enbart ägnat

sig åt tillverkning av militära flygplan; en rad civila passagerarflygplan har

också producerats av företaget. Produktionen av civila flygplan har nu

upphört på grund av dålig lönsamhet. I stället har SAAB valt att på den

civila sidan uteslutande vara underleverantör till tillverkare av stora

flygplan. Sammanlagt har nästan 4 500 flygplan tillverkats genom åren.171

SAAB har nyligen köpt Celsius av den svenska staten. Efter en rad

sammanslagningar och avknoppningar kan SAAB,  bortsett från köpet av
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Celsius, indelas i fem verksamhetsområden. Dessa är Military Aerospace,

Space, Traning Systems, Commercial Aircraft samt Combitech. SAAB-

gruppen omsatte 1999 drygt 9 miljarder kronor netto och har bokförda

materiella anläggningstillgångar till ett värde av 10,851 miljarder kronor.

Antalet anställda kommer efter sammanslagningen med Celsius att uppgå

till cirka 17 000. Företagets nettoinvesteringar uppgick 1999 till

466 miljoner kronor. 172

6.1.1 SAAB - mjuka investeringar173

Kenneth Åbrink menar att marknadsföring och marknadskommunikation,

lika väl som en satsning i en ny anläggningstillgång, bör ses som en

investering.

”Många ser detta som en utgift. Vi försöker säga att

det är en investering till framtida affärer eller framtida

rekryteringar. Även om man inte kan se att det är en

exakt investering i närtid så anser jag att det är det.”

Centralt är det bara Kenneth Åbrink som sysslar med

marknadskommunikation på SAAB. Men det finns en ansvarig för detta på

alla de fem affärsområdena som SAAB består av. Det finns även en som

sammanhåller detta på varje bolag, som ingår i koncernen. Det rör sig om

40 bolag totalt. Var fjortonde dag träffas alla dessa i

”marknadskommunikationsgruppen”, där allt som sker inom detta område

samstäms. Totalt marknadsför sig gruppen för cirka 150 miljoner varje år.

Exempelvis kan en:

                                                                                                                           
171 SAAB:s årsredovisning 1999
172 Ibid
173 Detta delkapitel bygger, om inte annat anges,  på intervju med Kenneth Åbrink, SAAB, 2000-04-28
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”…corporate image-kampanj landa på ungefär 8 - 9

miljoner. Vi körde en sådan förra året i och med att vi

börsintroducerade SAAB.”

De stora marknadsföringsprojekten som kostar mycket pengar beslutas av

SAAB:s VD. Det finns även en marknadsföringsgrupp, där det finns en

representant från varje affärsområde, som fattar beslut som rör vilka

marknader bolaget ska marknadsföra sina olika produkter på.

Hur initieras en mjuk investering?

Idéerna till olika investeringar i marknadskommunikation ”föds” först och

främst utifrån bolagets mål.

”…tidigare hade vi som mål att synas så mycket som

möjligt i Sydafrika och då stötte vi på olika sätt,

aktiviteter där…. Vi har haft olika ”events” nere i

Sydafrika och sen har vi de här motköpsaffärerna som

vi också har marknadsfört. Kanske inte så mycket med

annonser utan med utställningar.”

Hur företaget handgripligen ska gå till väga, det vill säga på vilket sätt

marknadskommunikationen ska ske, är det endast ett fåtal personer som är

inblandade i:

”Ofta är det jag som får skulden till det. Det ingår i

mitt jobb att tillsammans med marknadsförings-

gruppen, gå igenom vilka marknader vi ska ut på och

komma med idéer om hur vi ska göra på respektive

marknad.”

Det faktum att det endast är ett fåtal personer inblandade ser Kenneth

Åbrink som en fördel. Han menar att det kan bli för många idéer. SAAB

och Kenneth Åbrink tar också hjälp av ARNEK, som är en reklambyrå i
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Linköping. Det har dessutom hänt att bolaget anlitar en så kallad ”guru”

inom området. Så är fallet nu när SAAB arbetar med att ta fram ett nytt

varumärke, till följd av sammangåendet med Celsius. Även de som jobbar

med marknadskommunikation på de enskilda bolagen inom SAAB-

koncernen kommer med idéer på satsningar i marknadskommunikation:

”…det är produktidéer från början, men de kommer på

att vi måste marknadsföra företaget i det landet. Det

finns olika sätt att göra detta på, PR-artiklar i

tidskrifter eller så köper vi en bilaga i en lämplig

tidskrift i det landet.”

Bolaget gör inget speciellt för att stimulera de anställda till att komma på

idéer till satsningar på marknadskommunikation. De som jobbar med det på

SAAB är enligt Kenneth Åbrink väldigt kreativa och har arbetat med

marknadsföring relativt länge, dessutom ingår det i deras arbetsuppgifter att

komma med idéer.

”Det poppar upp automatiskt för de flesta. Vi träffas

var 14.e dag och diskuterar hur vi ska gå vidare och

hur vi ska göra, så poppar det upp idéer.”

Hur bedöms en mjuk investering?

Det underlag som ligger till grund för ett beslut om en investering i

marknadskommunikation innehåller oftast en presentation av idén, en

kalkyl över de kostnader som är förknippade med satsningen samt vilka

medier som ska användas för att nå målgruppen. Det finns dock ingen mall

för hur ett beslutsunderlag ska se ut och det behöver inte heller innehålla

vissa punkter. En budget görs för alla stora satsningar som bolaget gör.

Intäktssidan av en investering i en marknadsföringskampanj är svårare än

kostnaderna, att överblicka.
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”…det är svårt att mäta. Det är när man går ut och

marknadsför varumärket, för att förbereda för

marknadsföring av vår produkt, som man kan se vad

det gett. Men marknadsföring är lite flummigt

egentligen. Det är svårt att veta exakt vad det ger.”

Det är heller ingen som förväntar sig att det ska ingå en intäktssida i ett

beslutsunderlag. Det skulle inte uppfattas som trovärdigt av beslutsfattaren,

om denne är insatt i vad marknadsföring är för något. En anledning till att

det är svårt att värdera vad en marknadsföringskampanj ger i intäkter, är

enligt Kenneth Åbrink att det är frågan om väldigt långsiktiga satsningar.

Han tar som exempel, marknadsföringen av Gripen där det kan ta mellan

10 och 15 år innan det blir någon affär. Det förekommer dock att det går att

räkna in vissa resultat av en kampanj. Till exempel vet bolaget med ganska

stor säkerhet att deras satsning på ”studentens dag”, där cirka 1 200

studenter bjuds in, gör att 50-tal studenter direkt nappar på att börja jobba

på SAAB. Det är dock svårt att direkt se vad det ger i pengar för bolaget.

De som tar besluten upplever också marknadsföring som ”flummigt”,

enligt Kenneth Åbrink. Det gäller att ha en känsla för det. Kenneth Åbrink

har uppfattningen att det ligger mer känsla i att bedöma en mjuk

investering än att bedöma en hård. Osäkerheten i en satsning är också svår

att minska eftersom en investering i marknadskommunikation inte har

någon alternativ användning, menar han. Det är känsla för det hela som är

viktigt och att ibland våga tro på det man håller på med.

6.1.2 SAAB – hårda investeringar174

För Jan-Eric Johansson och hans avdelning på SAAB är en investering:

                                          
174 Detta delkapitel bygger, om inte annat anges, på intervju med Jan-Eric Johansson, SAAB, 2000-05-05
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”…en hård investering. Vi använder bokföringslagens

och skattelagstiftningens begrepp om anläggnings-

investering. Poster som aktiveras i bokföringen

betraktar vi som en investering.”

Dock menar han att, till exempel en utbildningssatsning också är en

investering i realiteten, trots att den behandlas som en kostnad. Han pekar

också på att anställning av en person egentligen är jätteinvestering och att

det borde vara ett större beslut att anställa en person än att köpa in en

anläggningstillgång. Osäkerheten är också betydligt större i att anställa en

människa i jämförelse med att köpa en maskin. Detta beror på att en

anställd inte har något som helst restvärde om han/hon väljer att lämna

företaget. När det är frågan om en maskin kan företaget själv bestämma när

det vill göra sig av med den och dessutom kan maskinen ha ett restvärde. I

den delen av SAAB som Jan-Eric Johansson arbetar ingår inte sådana

satsningar, som till exempel utbildning av personalen, i

investeringsbegreppet. Han tror att det kommer att ske en förändring, i

framtiden, av vad som betraktas vara en investering.

Beloppen som de enskilda investeringarna omfattar, varierar betydligt. Allt

från två tusen till ett antal tiotal miljoner kronor. På SAAB finns det klara

normer för vem som har rätt att fatta investeringsbeslut.

”Upp till 250 000 tar jag själv beslutet om

investeringen. Där utöver krävs det ytterligare en

persons godkännande. Vi är ganska noga med det här

att två personer ska vara inblandade. Det är vår

ekonomiansvarige på Aerospace som tar besluten på

investeringar som ligger mellan 250 000 och
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2 000 000. Mellan 2 000 000 och 15 000 000 är det

affärsenhetens chef på Aerospace som fattar besluten.

Om den enskilda investeringen överstiger 15 000 000

ska beslutet fattas av SAAB AB:s styrelse.”

Hur initieras en hård investering?

Var investeringsidéerna uppstår på SAAB kan variera oerhört. Det beror

alldeles på vad det är för typ av investering. Om det är frågan om en

ersättningsinvestering så:

”…är det någon form av användare som initierar det

hela. Det kan vara investeringar av rationaliserings-

karaktär och de kan antingen komma inifrån

organisationen eller från någon överordnad. Sen kan

det vara rena operativa behov; ska vi fortsätta att

bedriva verksamheten eller att fortsätta att utvecklas i

den riktningen vi är på väg så måste vi göra något

annars blir våra resurser begränsade.”

Vid stora investeringar på SAAB kommer idéerna nästan aldrig från någon

på verkstadsgolvet. De kommer oftast från någon på högre nivå inom

företaget eftersom de mer ses som strategiska beslut. Jan-Eric Johansson

jobbar efter den filosofin, att det är bättre att de 350 underställda som han

har, får komma med förslag än att han själv ska producera alla idéer. Han

menar att det är bättre om idéerna kommer inifrån företaget. SAAB

försöker att stimulera de anställda att komma med investeringsidéer genom:

”…allt ifrån förslagskommittéer till förslagslådor där

man får lägga sina förslag och så blir de utvärderade.

Det är ett sätt att få de som inte i första hand är

anställda för att komma med idéer, verkstadspersonal
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till exempel, att trots allt framföra sina idéer. De som

gör det praktiska arbetet är oftast de som ser

möjligheterna. Sen finns det folk som är anställda för

att komma med idéer; produktionsteknisk avdelning

eller cheferna som är ansvariga för att utveckla sin

verksamhet.”

Vem som fattar beslutet om huruvida en investeringsidé ska tas upp till ett

projekt följer de gränser som beskrivits ovan. Det kan dock hända att det är

någon underställd chef som ser att det inte är lönt att gå vidare med en

investeringsidé. Då tar det hela slut på en lägre nivå än de ovan framställda

gränserna.

Det finns egentligen inga ekonomiska begränsningar för hur stora

investeringsförslag som de anställda kan komma med. Företagets kassa

utgör ingen begränsning utan det är behovet som styr vilka investeringar

som ska genomföras.

”I grunden är det så att investeringen ska vara lönsam,

det är utgångspunkten i de flesta fallen. Så länge

återbetalningstiden är tillräckligt snabb så spelar det

egentligen ingen roll.”

Hur bedöms en hård investering?

Beslutsunderlaget som ligger till grund för ett investeringsbeslut ser alltid

ungefär likadant ut. Det ska ingå en beskrivning av själva investeringen, en

investeringskalkyl samt en motivering till varför investeringen ska

genomföras. Det som kan variera är beslutsunderlagets omfattning.

”När det väl kommer till styrelsenivå är materialet mer

begränsat i sin omfattning än vad det är om det är när

jag drar det här för mina överordnade chefer som ska
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dra det här för styrelsen. De måste vara mer pålästa

än det som de presenterar för styrelsen. Styrelsen

orkar inte plöja i genom tio sidor för varje ärende,

utan det får bli ett sammandrag av det mest

väsentligaste.”

I beslutsunderlaget ingår både ekonomiskt värderbara och svårvärderbara

konsekvenser. På SAAB används några av de ”traditionella”

kalkylmodellerna för att räkna ut de ekonomiskt värderbara

konsekvenserna.

”Den absolut vanligaste är återbetalningstiden. Det är

en enkel form. I större investeringar och längre tider

så försöker jag se till att vi har en nuvärdesberäkning

för investeringen.”

För att ta hänsyn till osäkerhet görs känslighetsanalyser. De tittar på

alternativa utvecklingar och ytterligheter av variablernas förväntade utfall.

SAAB försöker också att bygga in viss flexibilitet i investeringsobjektet,

även om de till viss del är begränsade i detta avseende,  genom att de håller

till inom ett militärt område. Exempelvis går det inte att  hyra ut enskilda

byggnader till olika verksamheter. Produktionslokalerna som SAAB har är

dock ”väldigt generella” och kan användas till många ändamål.

Den allt snabbare förändringstakten i samhället har påverkat kalkylens

betydelse vid investeringsbedömningar på två sätt enligt Jan-Eric

Johansson.

”Det är klart att med en snabbare förändringstakt så

borde det ställa högre krav på en snabbare

återbetalningstid. Det andra är att man tar större

hänsyn till flexibilitet, så det man gör är
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återanvändbart i ett annat sammanhang. Det är

svårare idag, i och med att det förändras, att räkna på

i absoluta tal, vilket gör att de här andra

värderingarna får större vikt. Det är många

investeringar som inte går att räkna på, där det finns

andra grunder för besluten.”

Det går inte att ha någon mall för att kartlägga de svårkvantifierbara

konsekvenserna som en investering kan föra med sig. Detta på grund av att

de finns så många olika typer av investeringar och att ingen investering är

den andra lik. Han anser dock att de kan vara av stor betydelse vid vissa

typer av investeringar.

”Lite mjuka faktorer som kan vara minst lika

värdefulla. Speciellt när det inte rör sig om till exempel

en rationaliseringsinvestering utan när det är andra

skäl då väger de här argumenten mycket tyngre.”

När SAAB gör en bedömning av en hård investeringsidé spelar de

värderbara och de svårvärderbara konsekvenserna olika stor betydelse

beroende på vad det är för typ av investering. Vid rena

rationaliseringsinvesteringar är det den ekonomiska kalkylen som har störst

betydelse medan de svårvärderbara konsekvenserna har störst betydelse vid

investeringar som görs för att förändra företagets produktionskapacitet,

menar Jan-Erik Johansson.

6.2 BT Products AB

BT Industries tillverkar lagertruckar och dess verksamheten har sitt

ursprung i ett samarbete mellan BT och Statens Järnvägar (SJ) under slutet

av 1940-talet. I Stockholm startades, under namnet AB Byggekonomi,

1946 ett importbolag för import av utrustning för bygg- och
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transportsektorn. Företagsnamnet ändrades redan 1947 till AB Bygg- och

Transportekonomi (BT) och företaget har sedan den tiden utvecklats från

ett importföretag, till ett företag som själva utvecklar och tillverkar eldrivna

och manuella lagertruckar.175 Idag finns företaget representerade i drygt 70

länder världen över och är indelat i tre geografiska affärsområden, BT

Europe, BT Raymond och BT International. Koncernen har idag cirka 7

000 anställda och hade 1999 en nettoomsättning på 9 759 miljoner kronor.

BT Industries materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 312 miljoner

kronor vid bokslutet 1999.176

BT Industries finns sedan 1952 i Mjölby. Idag med koncernledning och

tillverkningsbolaget BT Products AB. BT Products verksamhet är indelad i

tre funktioner, produktplanering och marknad, produktutveckling samt

tillverkning och sysselsätter cirka 1 000 personer. Mjölbyanläggningen

ingår i BT:s produktionsenheter, vilken är uppdelade på sex anläggningar i

Sverige, Kanada och USA.177

Under hösten 1999 beslutades om en omfattande investering i

Mjölbyfabriken. Investeringen beräknas uppgå till 100 MSEK och syftar

till att öka den tillgängliga produktionskapaciteten. Projektet är beräknad

att ta tre år och målet är att kunna producera omkring 40 % fler truckar.

Total investerades det för 328 miljoner kronor i koncernen 1999.178

6.2.1 BT - Products - mjuka och hårda investeringar179

En investering är ett brett begrepp och den främsta anledningen till att

investeringar klassificeras, är att underlätta ekonomernas arbete med att

                                          
175 http:/ bt-industries.com, 2000-05-09
176 BT Industries årsredovisning, 1999
177 http:/ bt-industries.com, 2000-05-09
178 BT Industries årsredovisning, 1999
179 Detta delkapitel bygger, om inte annat anges, på intervju med, Håkan Schill, BT Products, 2000-05-02
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presentera bolagets verksamhet med hjälp av balans- och resultaträkning.

Detta medför att företaget antingen pratar om omkostnader eller

kapitalinvesteringar. Håkan Schill menar dock att en satsning inte påverkas

av en sådan klassificering.

”En utbildningssatsning kan på samma sätt som en

maskin eller ett utvecklingsprojekt eller en inbrytning

på en ny marknad ge en pay-back. Det är bara att det

rent finansiellt hanteras på olika sätt. Det läggs inte in

i balansräkningen utan det omkostnadsförs.”

Företaget gör trots detta en klassificering, bland annat i form av

expansions-, ersättnings- och miljöinvesteringar. Anledningen är att

företaget strävar efter att samtliga investeringar ska ha en positiv påverkan

inom många olika delar. Det är väldigt sällan ett upptäckt behov av en

ersättningsinvestering, resulterar i en ersättning av, exempelvis, den

maskinen.

”Då måste man tänka till rejält. Är det så att

förutsättningarna har ändrat sig i vår omvärld eller är

det så att förutsättningarna internt har ändrats så det

är dags att omvärdera. Det kanske är en annan metod

eller ett annat sätt som är den lämpliga åtgärden. Vi

kanske inte ska göra det själva ens.”

Genom att klassificera investeringen är det lättare att få in den i ett

helhetsperspektiv. Det viktigaste kriteriet är, enligt Håkan Schill, att

investeringen är viktig för företagets verksamhet och att den kommer i rätt

tid. Den andra faktorn är att investeringen ska samverka med företagets

övriga investeringar.
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”Man ska inte i en verksamhet, vare sig det gäller

produktutveckling eller investeringar i fabriker, ha en

skur av trettio investeringar på ganska små belopp,

utan man måste se helheten.”

Håkan Schill menar att investeringar är ett medel att nå från ett läge till ett

annat. Helhetsperspektivet utgår från företagets strategier och mål och är

formulerade i en treårig rullande affärsplan. Utifrån omvärlden och

företagets egna omvärldsförutsättningar, ser företaget olika behov eller

projekt, som skulle vara värda att satsa på. Om investeringen inte passar in

i företagets affärsplan, menar Håkan Schill, att det är bättre att avstå från

investeringen.

Inom koncernen finns det en standardiserad investeringsblankett, vilken ska

ses som en sammanfattning av vilka konsekvenser investeringen kommer

att ge. Det är, till exempel, ett sätt att kunna visa hur stor miljöpåverkan

investeringen har. I övrigt använder sig inte företaget av några checklistor,

för att underlätta bedömningen. Investeringsblanketten är mer ett

hjälpmedel att få med information om sådant som företaget är skyldiga att

redovisa. Det kan vara kopplat till certifiering eller företagets ekonomiska

redovisning.

Hur initieras en mjuk/hård investering?

För att få stor delaktighet i och motivation för investeringsidéer, får all

personal en kortversion av företagets affärsplan. Beroende på vilken

informationsplattform som den anställde har, belyses olika

investeringsbehov. Företagsledningens uppgift blir sedan att bedöma hur

förslaget passar in i företagets affärsidé, vision och strategi. Håkan Schill

betonar att ett investeringsbehov inte får grundas på en ögonblicksbild.
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För något år sedan konstaterades ett behov av att, inom tre till fyra år,

ersätta ett antal stora maskiner i den avdelning som gjorde företagets

växellådor. En sådan ersättningsinvestering skulle ha kostat företaget cirka

60 miljoner. Istället valde företaget att se till helheten och om

verksamheten var strategiskt viktig eller inte. Beslutet blev att det var bättre

för företaget att låta någon, som var specialist på området, tillverka och

utveckla framtidens växellådor. I detta fall hade det missgynnat företaget,

om varje maskin behandlats var för sig. Håkan Schill menar att en sådan

maskininvestering skulle kunnat räknas hem med hjälp av en traditionell

kalkyl, men

”…ur helhetsperspektivet var det inte den rätta

lösningen.”

Arbetsgången blir istället att börja i helheten och sedan utvärdera olika

alternativa sätt att göra satsningen.

”Det är värdelöst att sitta och göra en kalkyl som visar

återbetalningstid och ränta om det är ett område som

vi egentligen bedömer är på utförsbacke. Då ska vi

lägga pengarna någon annanstans. Därför måste man

först titta på helheten.”

Kalkylen utgör en del i ett beslutsunderlag och kan ses som ett

förfiningsinstrument. När en investeringsidén ska bli ett projekt, är det

viktigaste att se om investeringen ryms inom ramen för affärsplanen. För

att inte tappa bort det sunda tänkandet är det väsentligt att kontaktvägarna

inte är för långa och besvärliga. Sannolikheten att den anställde har ett

helhetsperspektivet ökar ju längre upp i hierarkin han eller hon befinner

sig. Detta innebär inte att idéer endast föds och inkorporeras högt upp i

organisationen.



Empiri

______________________________________________________________________

74

”Idéer kommer från alla områden och från alla

nivåer.”

Det är svårt att beskriva en gemensam process för olika typer av

investeringar. Vid produktutveckling används en process och vid en

investering i fabriken en annan. I båda processerna anses dock

omvärldsbilden som en mycket viktig del. Därefter kommer en fas där

tillvägagångssättet är olika. Det är först när processen nått fram till ett visst

tidsskede och vissa beräkningar ska genomföras, som processerna börjar

likna varandra igen. Grunddragen är dock desamma, vilket även gäller

förhållandet mellan mjuka och hårda investeringar.

Varje gång företaget ska ta fram en ny produkt, följer de en process där de

beskriver idéen, som grundas på företagets uppfattning om vad kunderna

behöver och gjorda marknadsbedömningar. Därefter tas det fram en maskin

och en produkt som uppfyller behovet. Frågor som belyses är om företaget

skulle kunna sälja så här många fler eller göra produkten billigare och

därmed få större marginaler. Därefter ”kläs” idén med pengar för att

säkerställa att projektet har den avsedda ekonomiska effekten. Här

finjusteras sedan projektet och det är många gånger i den loopen, som det

bestäms om det är lämpligt att investera. Idéerna utvecklas i takt med

interaktionsförfarandet mellan produktutveckling, marknad och

kalkylerandet.

”Sen när det kommer till något som verkar riktigt bra

då bestämmer vi oss, men det kan ligga där och

snurra. Utifrån helhetsperspektivet görs sedan en

bedömning, timingen. Vad gör konkurrenten?”
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Hur bedöms en mjuk/hård investering?

Vid beräkningar av ett mjukt investeringsprojekt minskar tyngden av

kalkylen ännu mer, än vid en hård investering. Kalkylen blir mer ett

komplement till beslutsunderlaget. Håkan Schill menar, att det trots detta är

viktigt att göra en kalkyl, i annat fall skickas fel signaler ut i

organisationen. Omvärldsanalysen tenderar att bli ännu viktigare, när det

gäller att göra beräkningar på utbildningssatsningar, marknadsförings-

satsningar och IT-investeringar. Detta visas också i samband med den

miljöcertifiering som BT Products genomförde vid sin miljöcertifiering

enligt ISO 14001.

”Här hade kalkylen en ganska liten betydelse för

beslutet. Det är inte ofta som det används

erfarenhetsvärden, för att bedöma svårmätbara

konsekvenser. Istället är det känslan som väger tungt.”

Ett sådant förfarande skiljer sig en hel del från hanteringen av en ålagd

investering. Det blir mer en fråga om det är lämpligt att fortsätta

verksamheten eller ej. Vid sådana investeringar är kalkylen det mest

lämpliga hjälpmedlet.

Svårigheten med investeringsbedömningar är att ta fram det underlag som

ska användas vid en jämförelse mellan olika alternativ. Det svåra är idag

inte att räkna på alternativen. Med datorns hjälp, anser Håkan Schill, att

den processen är relativt enkel. Det som kräver en stor insats är att värdera

det hela i förhållande till helheten.

” Det är inte säkert att det är rätt att utveckla en

likadan maskin, fast 10 % billigare eller 20 %

billigare. Konkurrenten kanske har utvecklat en som är

40 % billigare eller har kommit med en ny teknik som
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gör att vår produkt inte kommer att säljas

överhuvudtaget. Då är investeringen värdelös.”

Vid kalkylering använder sig BT Products AB av en enkel ränteberäkning,

där de räknar fram en ränta på investeringen och en återbetalningstid. Det

viktiga är dock inte att investering är återbetalt på två år eller två och ett

halvt. Det väsentliga är istället att handlar om att göra rätt investering vid

rätt tid.

Företaget förlitar sig till stor del på återbetalningstiden, då den uppfattas

som enklast. Internt görs beräkningen med hänsyn till ränta, men när

investeringen presenteras för koncernstyrelsen tas dock ingen hänsyn till

ränta. Detta för att underlätta bedömningen ur omvärldssynpunkt.

Beslutsunderlaget varierar, beroende på vem som är mottagare och om det

avser en mjuk eller hård investering. Håkan Schill brukar använda följande

rubriker i ett beslutsunderlag, vid en maskininvestering.

Bakgrundsbeskrivning, i förhållande till helheten. Sedan beskrivs

investeringen och föreslagen åtgärd presenteras. Därefter presenteras

konsekvenser av investeringen och varför den förordas. Sedan kommer

ekonomin och återbetalningstiden. Mallen är inte statisk, utan det finns

möjligheter att välja lite.

De ekonomiska konsekvenserna, grundat på bakgrund och föreslagen

åtgärd, presenteras på cirka en sida. Ofta rör det sig om

investeringsuppgifter, besparingar, återbetalningstid och ränta.

Omfattningen kan variera och beror på hur stor investeringen är och om det

är frågan om en hård eller mjuk investering. Beslutsunderlaget som togs

fram i samband med investeringen i Mjölbyfabrikens kapacitet omfattade,

till exempel, 14 sidor. Detta utgjorde sedan, tillsammans med muntlig

presentation, underlaget för koncernstyrelsens beslut.
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Detta 14 sidiga beslutsunderlag bestod av:

•  Rekapitulering, det vill säga dialogen med koncernstyrelse.

•  Bakgrund, där marknadssituationen kortfattat beskrivs. Var står

företaget, åt vilket håll bär marknaden.

•  Produktutveckling, vilka trender går det att spåra.

Håkan Schill menar att det är viktigt att marknad, produktutveckling och

tillverkning går hand i hand.

•  Jämförelse mellan produktionsenheter, med en beskrivning av vilka ytor

som fanns till förfogande. Det gjordes också en nyckeltalsjämförelse

med andra produktionsenheter inom BT Industries.

•  Alternativpresentation, där tre olika alternativ presenterades. De olika

alternativen presenteras investeringsbelopp, resultat av investeringen,

kommentarer av utmärkande detaljer samt jämförelsesiffror mellan

alternativen

•  Valt alternativ med motiv.

•  Förslag hur investeringen ska se ut och en tidsplan med etappindelning

•  Sammanfattning

Underlaget avsåg en hård investering på 100 miljoner. En mjuk

investerings intäktssida är svårare att beskriva i monetära termer, vilket gör

att beslutsunderlaget ser annorlunda ut. Håkan Schill menar att det vid

mjuka investeringar läggs en större vikt vid riskanalyser. Omfattningen av

beslutsunderlaget är inte heller representativt för alla hårda investeringar

men beslutsunderlagets uppbyggnad är likartat för alla hårda investeringar.

”Ett sånt här underlag drar man inte fram för en halv

miljon.”
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Beslutsunderlaget kontrolleras regelbundet av beslutsfattare och styrelse,

samtidigt som investeringar regelbundet följs upp. Innan förslaget, har det

varit en interaktionsprocess där olika uppfattningar diskuterats och

värderats. Det handlar bland annat om att stämma av hur den förväntade

utvecklingen ser ur. Benchmarketing är en hjälp för att förstå omvärlden.

Kalkylen blir enkel och mer av karaktären:

”Så här många mer truckar och så här stor marginal

per truck. Så får man fram en siffra med ett resultat av

investeringen.”

Håkan Schill upplever inte att kraven på kalkylerna förändrats under de

senaste 15 - 20 åren, men vikten av att förstå helheten, omvärlds-

situationen, har ökat. Idag går det att söka information via Internet och

gränser mellan länder suddas ut. Språkkunskaper ökar och valutadifferenser

försvinner, vilket tillsammans har inneburit att information har blivit mer

öppen och tillgänglig. Därmed har det blivit lättare att göra en

helhetsbedömning, vilket medfört att kalkylens betydelse för beslutet har

minskat. Samtidigt har osäkerheten i kalkylen minskat genom att det är

lättare att göra en omvärldsanalys. Trots dessa förändringar, menar Håkan

Schill att kalkylen görs på samma sätt idag, som för femton år sedan.

”Jag tror det är lättare att göra en omvärldsanalys

idag, men det är svårare att bedöma. Dels ändras allas

roller, dels sker en teknikutvecklingen och dels sker

andra samhälleliga förändringar.”

Utvecklingen har också inneburit att det idag läggs större vikt vid

känslighets- och riskanalys. Håkan Schill säger att, bland det svåraste att

räkna på är IT-investeringar. En sådan satsning påverkar så mycket och så

snabbt. Det är ofta det blir ett måste, för att kunna följa övriga marknaden.
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Ingen vill egentligen vara försökskanin, då detta har visat sig vara dyrt.

Samtidigt finns risken att hamna efter övriga marknaden.

6.3 Whirlpool Sweden AB

Whirlpool Sweden är centrum för Whirlpool Corporations utveckling och

tillverkning av mikrovågsugnar. I Kina finns ett av två systerföretag som,

tillsammans med Whirlpool Sweden och det andra systerföretaget i

Brasilien, utgör en av världens fem största tillverkare av mikrovågsugnar. I

Whirlpools Swedens Norrköpingsanläggning arbetar cirka 1 000 anställda

med att årligen tillverka mer än en miljon mikrovågsugnar vilket motsvarar

en daglig produktion av 6 000 ugnar. Av produktionen går 90 % på

export.180

I Norrköpingsfabriken används just-in-time-konceptet, vilket för

Whirlpools del innebär att dagen innan mikrovågsugnen ska tillverkas,

kommer delarna med lastbil till fabriken. Delarna är då ofta

kvalitetskontrollerade och kan gå direkt in i produktion. Whirlpool har även

ett uppbyggt system med turbilar både inom Sverige och ute i Europa.

Härigenom, menar Whirlpool, att distributionen ut till konsument

säkerställs.181

Whirlpool Sweden omsatte 1998 drygt 1,4 miljarder kronor och ingår sedan

1989 i Whirlpool Corporation. Whirlpool grundades 1911 som ett

familjeföretag och hade 1999 utvecklats till en koncern med 59 000

anställda och en omsättning på dryga 10,5 miljarder dollar netto182 och är

idag världsledande inom vitvarubranschen. Koncernens anläggnings-

tillgångar är upptagna till 2 178 miljarder dollar samtidigt som det

                                          
180 Whirlpool Sweden, 1997, Bacon, Proffset AB
181 Ibid
182 Årsredovisning 1999, Whirlpool
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investerades för 437 miljoner dollar under 1999. I Norrköping finns

förutom tillverkning också en utvecklingsavdelning på ett 80-tal personer,

som svarar för utvecklingen av Whirlpools mikrovågskoncept. Årligen

tillkommer fem till sex nya patent och företaget har idag dryga trettitalet.183

6.3.1 Whirlpool - mjuka investeringar184

Det bolag som Ove Öhrn arbetar i inom Whirlpool-koncernen är ett

renodlat säljbolag. Bolaget har en budget som innehåller både tänkta

intäkter och tänkta kostnader. På kostnadssidan ingår en reklambudget.

Ove Öhrn menar att en reklamkampanj är en investering eftersom den ska

leda till ett antal mål som företaget ställt upp. Ett av målen är att Whirlpool

ska ha en viss del av kommunikationen i media i jämförelse med andra

branscher och i jämförelse med konkurrenter, ”Share of Voice”. Ett annat

är att ett visst andel av de potentiella slutkonsumenterna ska känna till

Whirlpools varumärke, ”Brand Awereness”. Företaget mäter också

konsumenternas preferenser, det vill säga hur många som kan tänka sig att

köpa Whirlpools produkter. Alla dessa måltal mäts varje år.

Reklamkampanjer är att se som expansionsinvesteringar, enligt Ove Öhrn.

Detta eftersom Whirlpool inte ännu nått sin potential vad det gäller

marknadsandel och volym. För att nå den marknadsandel och den volym

som Whirlpool anser vara möjlig så jobbar säljbolaget mot de mål som

beskrivs ovan.

”Ska du växa är du naturligtvis hjälpt av att så många

som möjligt känner till varumärket och att så många

som möjligt har en positiv inställning till varumärket.

                                          
183 Brandt L-E., Här finns Whirlpools utvecklingscentrum: Allt fler mikrovågsugnar kommer från
Norrköping, Magasinet Verkstäderna, nr 9 1999
184 Detta delkapitel bygger, om inte annat anges,  på intervju med Ove Öhrn, Whirlpool, 2000-04-27
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Vi har ett antal tal som vi jobbar mot. Kalla det

nyckeltal som vi tittar på.”

Hur initieras en mjuk investering?

Ove Öhrn menar att Whirlpools investeringar i reklam är väldigt målstyrt

och att företaget har väldigt klart för sig vilka dessa mål är och vilka

verktyg som står till förfogande för att uppnå dessa mål.

”Du bygger ett varumärke hela tiden. Att bygga

varumärket ska leda till att du tar marknadsandelar

och att få ut volym på marknaden och då är det inga

idéer som uppstår utan du har en långsiktsplan och du

har ett antal verktyg för att nå den här planen och ett

av verktygen är marknadskommunikationen andra

verktyg är sortimentet, prissättning, sättet att hantera

och bygga relationer med kunder och så vidare.”

Det fungerar normalt inte på det sättet att spontana idéer poppar upp hos de

anställda utan det är betydligt mer målstyrt än så, menar Ove Öhrn.

”Idéer kan naturligtvis poppa upp under gång men vi

har ganska klart för oss vad vi ska göra. Huvudlinjen

är väldigt tydlig, vi vet vad vi vill åstadkomma och vi

vet vad vi ska göra.”

De idéer som företaget har om hur de ska bedriva sin

marknadskommunikation bollas med externa reklam- och mediabyråer.

Även interna kollegor konsulteras i detta stadiet. Efter att detta är gjort

underrättas de externa leverantörer av kommunikationskompetens som

Whirlpool använder sig av. Därefter sätts beslutsunderlaget ihop och

skickas ner till Whirlpools europakontor i Italien. Där granskas det och
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ibland har de synpunkter på detaljer eller så kan de vilja göra vissa

förändringar. Då diskuteras detta och till slut så godkänner de idén.

Hur bedöms en mjuk investering?

Det underlag som ligger till grund för huruvida en idé om en

marknadskommunikationssatsning ska genomföras eller inte, ser alltid

likadant ut och används av alla Whirlpools säljbolag i världen.

”I detta ingår de tänkta kostnaderna för de

reklamsatsningarna som ska göras, de medier som är

planerat att användas och kostnaderna för det samt de

produktgrupper som du vill satsa på. Målen är också

med i detta formulär, alltså share of voice, brand

awereness och den biten. Det som är allra mest givet

är ju egentligen kostnaderna, det vill säga den

reklambudget du har fått tilldelad.”

Vid bedömningen av huruvida en satsning på marknadskommunikation

kommer att leda till måluppfyllelse tar Whirlpool hjälp av reklambyråer

och mediaförmedlare. Det är dock svårt att med säkerhet veta utfallet av en

satsning, menar Ove Öhrn.

”Detta är ju ingen exakt vetenskap. Något som man

ska ha klart för sig är att när man sitter ute i

verkligheten på ett företag och i en marknad som vi

befinner oss i där saker och ting förändras hela tiden,

så försöker du hela tiden hitta genvägar till att ta fram

rimliga bedömningar och rimliga tal. Att göra en exakt

vetenskaplig undersökning…..när den väl är klar har

verkligheten redan sprungit förbi dig.”
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6.3.2 Whirlpool - hårda investeringar185

Investeringar kan enligt Lars-Erik Andersson innefatta mycket, men det

som Whirlpool i Norrköping hanterar under begreppet investeringar är

hårdvaruinvesteringar i form av produktionsutrustning och produkt-

investeringar i form av utveckling.

Hur initieras en hård investering?

Inom Whirlpool finns det en femårig rullande strategisk plan, som sedan

formuleras till en ”factory masterplan”, i vilken investeringarna för det

svenska fabriksavsnittet styrs. I samband med företagets årliga

budgetprocess, läggs sedan det kommande årets investeringsramar fast.

Företaget delar investeringar i ”mega-investeringar” och produktprojekt.

En ”mega-investering” har någon form av innovativ del i sig, som

exempelvis produkt-ranger. Projektet spänner över hela koncernen och

hanteras i tvärfunktionella grupper och behandlar frågorna utifrån

produktens livscykel och marknadsfördelar. Det är i huvudsak

hårdvaruinvesteringar i storleksordningen 40 till 100 miljoner som hanteras

inom ramen för ”mega-investeringar”.

Utvecklingen av produktprojekt sker genom en rullande produktutveckling.

I Norrköping arbetar cirka 80 personer med koncernens produktutveckling

av mikrovågsugnar. Den löpande produktionen är en följd av att företaget

bedriver en löpande marknadsundersökning.

För att ytterligare förstärka upp företagets produktutveckling, har

Whirlpool startat upp en global grupp som har till uppgift att fundera på

vad som händer och kommer att hända i framtiden. Idéer och koncept utgår

från marknadstrender, för att sedan utvecklas och bearbetas av företagets

                                          
185 Detta delkapitel bygger, om inte annat anges,  på intervju med Lars-Erik Andersson, Whirlpool, 2000-
05-10
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utvecklingsingenjörer som inom företaget eller i samverkan med partners

söker nya lösningar och produkter. Produktutveckling är viktig och

företaget avsätter tiotals miljoner på att hitta koncept, främst genom den

globala gruppen, men även företagets idéverksamhet är ett medel att

stimulera personalen till förslag om produktivitetsutveckling och ibland

även någon snilleblixt. Förslag, som uppkommer någonstans utanför

utvecklingsavdelningen, handlar oftast om rationaliseringsinvesteringar,

men det kan även röra sig om idéer som visar sig bli mycket

framgångsrika.

”Förra våren kom en av testkökspersonalen, vilka

egentligen är mer praktiker, på att man skulle vända

på logaritmerna, vilket har medfört att det idag bara

tar mindre än en minut att tina ett kilo köttfärs.”

Hur bedöms en hård investering?

Företaget gör, med hjälp av beräknat säljpris, beräknade marginaler och

kapitalbindning, en nuvärdesberäkning av hela projektet från

produktutveckling till att produkten är introducerad och etablerad på

marknaden. Där läggs även de rörliga kostnader som är förenade med

projektet in. För hela produktkonceptet innebär detta att företaget räknar på

produkten, det vill säga nettobidrag och så läggs investeringarna på.

Härigenom presenteras i princip ett nettonuvärde och en pay-back period.

Det görs också en EVA-kalkyl, där projektet belastas med en kostnad för

det arbetande kapitalet som helhet och företaget får i princip en

nuvärdesberäkning utifrån den ekonomiska livslängden.

”Vi får en pay-back period, där vi vill ha så snabb

återbetalningstid som möjligt. Vi belastar hela biten

med en internränta och vi bör ha en förräntning på
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ungefär 40, 50, 60 % för att överhuvudtaget diskutera

investeringen.”

Whirlpool beaktar, med hjälp av olika excel-modeller, vad som händer om

en eller flera variabler förändras samtidigt. Genom att kombinera olika

tänkta förändringar av, till exempel minskad efterfrågan på produkten,

samtidigt som det inträffar ett prisfall, samtidigt som kostnaderna ökar och

sedan samköra dessa faktorer i en modell, går det att analysera ett tänkt

händelseförlopp. Denna modell kan då användas för att göra

känslighetsanalys.

Enligt Lars-Erik Andersson strävar Whirlpool efter att kunna värdera alla

konsekvenser i monetära termer.

”Man kan säga så att allt går ut i monetära termer.

Om det, till exempel, med en anläggningstillgång följer

effekter på humankapitalet, så går det att sätta

nyckeltal av olika slag. Svårigheten är att kvantifiera.

Men vi försöker alltid omsätta det här i ekonomiska

termer.”

Under tiden som investeringsidén utvecklas finns det ett antal

kontrollstationer. För att ytterligare eliminera risken att bli hemmablind,

har Whirlpool satt samman personer från ett antal tunga poster inom

koncernen, i ett team. Deras uppgift är att se på investeringar med andra

ögon och ur ett annat perspektiv.

Ett beslutsunderlag inom Whirlpool bygger på ”business evaluation”, där

projektet stegvis intar sin slutliga form. I ett beslutsunderlag beskrivs

bakgrund, marknadsförutsättningar och investeringskalkyler. Kalkylen

utgör en tung del i redovisningen av investeringens konsekvenser, men



Empiri

______________________________________________________________________

86

utöver den kalkylmässiga delen kan det finnas saker av strategisk betydelse

som påverkar beslutet.

”Men i princip kommer allt ändå att resultera i något

som går att mäta i monetära termer.”

Lars-Erik Andersson anser sig ha upplevt en förändring i sättet att hantera

investeringar under den tid han arbetat inom Whirlpool. Idag har

medvetenheten om konceptet ökat och det är ofta projekt granskas

tvärfunktionellt. Det team som skapats av personer från ett antal tunga

poster inom Whirlpool, är ett exempel på en sådan utveckling. Det bygger

på en typ av mentorsskap, där erfarna personer från olika områden studerar

och värderar idéer och investeringsförslag, både under projektets gång och

inför beslutet. Men Lars-Erik Andersson menar att:

All rationell beslutskalkylering handlar dels om att

visa kassaflödena och dels räntabiliteten i projektet.

Jag upplever inte att kalkylens betydelse påverkats av

att Whirlpool är ett amerikanskt företag. Även om vi

som bolag fixerar oss väldigt hårt vid nyckeltal. Vi

försöker rensa bort onödigt i balansräkningen för att

få goda nyckeltal som möjligt när det gäller typ EVA-

kalkylen. Det innebär att vi försöker minska det

arbetande kapitalet så mycket som möjligt.”

6.4 Posten AB186

Det svenska postverket grundades redan 1636 av Riksrådet, efter ett förslag

från Axel Oxenstierna. Postlinjer skapades genom att ”postbönder”

                                          
186 Detta delkapitel bygger, om inte annat anges,  på intervju med Börje Spong, Posten, 2000-04-27
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tillsattes utmed vägarna, med skyldighet att vidarebefordra posten. Postens

affärsidé är fortfarande att förmedla varor och meddelanden.187

Posten delas numera in i sex affärsområden; Posten Brev, Posten Logistik,

Posten Utrikes, PostNet, Postgirot och Posten Försäljning. Posten Brev är

det särklassigt största affärsområdet med en omsättning som motsvarar

över hälften av Postens totala omsättning, som 1999 uppgick till nästan 24

miljarder kronor netto. Koncernen har materiella anläggningstillgångar till

ett värde av cirka 4,9 miljarder kronor och investeringarna i materiella

anläggningstillgångar uppgick 1999 till drygt 1,12 miljarder kronor.

Antalet anställda är ungefär 50 000.188

6.4.1 Posten – mjuka och hårda investeringar

Börje Spong definierar en investering som:

”...en satsning man gör där tyngdpunkten på

kostnaderna inträffar före intäkterna, vilket innebär att

man har ett inslag av risk som måste hanteras på något

sätt.”

Han menar att även utbildnings- och reklamsatsningar är investeringar.

Börje Spong fattar beslut om både mjuka och hårda investeringar upp till

en viss nivå. När det rör sig om riktigt stora investeringarna är det

koncernledningen som fattar besluten. För att en investering ska gå upp på

koncernledningsnivå ska den ligga på ungefär 10 miljoner kronor. Det finns

en formell gång för hur ett investeringsärende ska hanteras på posten.

”…dels har man den rent ekonomiska och

beslutsmässiga hanteringen och den innebär att innan

                                          
187 Postens årsredovisning 1999
188 Ibid
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man får börja göra av med pengar så måste man ha ett

beslut på rätt nivå. För att få igenom det måste man ha

ett underlag som beskriver det man vill göra och

konsekvenserna av investeringen. Underlaget ska

också innehålla vissa typer av kalkyler. Om beslut kan

tas på affärsområdesnivå så ska de gås igenom av den

ekonomiansvarige på affärsområdet och han ska sedan

lämna ett yttrande och kommer de upp på koncernnivå

så kommer underlaget förbi oss där vi lämnar ett

yttrande.”

Hur initieras en mjuk/hård investering?

Idéerna till en expansionsinvestering kan i stort sätt uppstå var som helst i

bolaget. Idéerna börjar dock ta fart först när de kommer upp på

verksamhetschefsnivå. Där tas kalkyler fram för att kontrollera huruvida

investeringsidén  kan komma att bli lönsam för Posten. Därefter kan

äskandet efter pengar starta för att idéen ska kunna vidareutvecklas. När det

gäller lite större inriktningsinvesteringar är idéernas ursprung och

investeringsgången annorlunda:

”…men sen kan det komma av att vi följer utvecklingen

i övrigt och ser då att vissa områden är väldigt viktiga

och ser man då ett område som är viktigt går det att

tillsätta en grupp som tittar på en lite löst hållen idé

för att se om det går att komma fram inom det

området. Då är det mer någon form av chef som jobbar

med utvecklingsfrågor som tar fram ett sådant projekt

eller koncernledningen eller på någon nivå där man

ser att vi borde vara längre fram inom.”
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Det som avgör om en investeringsidé ska drivas vidare och bli ett

investeringsprojekt, är att den ska vara lönsam. Detta oavsett om det frågan

om en expansionsinvestering eller en ren rationaliseringsinvestering.

”Ser man att det finns det potential i den då börjar den

ta fart och då blir det intressant att få fram den.”

Hur bedöms en mjuk/hård investering?

Det beslutsunderlag som ligger till grund för en investeringsbedömning ser

till viss del likadant ut för alla investeringar. Det som är standardiserat är

vilka kalkyler som ska användas för att beräkna en investerings lönsamhet.

”Det finns en kalkylmall som talar om vilken typ av

kalkyl man ska ta fram och den måste alltid finnas

med. Den grundläggande modellen är att vi använder

en kalkylränta och diskonterar kassaflödena till

nuvärde och metoden kallas för

överförräntningsmetoden. Det vill säga man har en

fast kalkylränta som man sen diskonterar mot och i den

mån man får bättre värde än noll då blir det

överförräntning  som definieras på ett visst sätt och

blir nuvärdet under noll då blir det ett negativt värde.”

Den kalkylränta som Posten använder sig av är en motsvarighet till WACC,

Weighted Average Capital Cost, det vill säga de väger ihop

avkastningskravet på eget kapital med finansieringskostnaden för lånat

kapital.

Posten arbetar med att få fram mer standardiserade modeller för

beslutsunderlag. Det skulle kunna fungera med en standardiserad mall för

rena rationaliseringsinvesteringar där den ekonomiska kalkylen är det

viktiga. Däremot är det svårare när det gäller marknadsinvesteringar där det
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viktiga är att marknadsanalysen är välgrundad och att man diskuterat alla

de problem som kan uppstå. Om det gäller en mjuk investering som till

exempel ett beslutsstödsystem är det andra överväganden som kommer in.

”Där är det oftast så att man i slutet har gått igenom

och sett att det fungerat och att man gått igenom

logiken i det och att man genom det kan få

beslutsfattarna att känna att det är et rimligt sätt att

hantera de här frågeställningarna, så att man är

övertygad om att det är rätt väg att komma fram.”

Det är den som är projektledare eller ansvarig för investeringen som gör

kalkylen och som också ansvarar för att kalkylens underlag stämmer. Är

det frågan om rationaliseringsinvesteringar är det inte svårt att få fram

kalkylunderlag. Det är svårare när det gäller expansionsinvesteringar. Där

är det möjligt att få fram hur mycket det kommer att kosta med ganska stor

säkerhet, men det är svårare att kvantifiera hur mycket en

expansionsinvestering kommer att generera i form av pengar. Det vill säga

nytta av investeringen. Istället får andra bitar lyftas fram i ett sådant

beslutsunderlag.

”Där är det mer logiken och de delarna som man får

försöka belysa.”

Genom att göra mer långtgående marknadsundersökningar och marknads-

analyser försöker Posten minska risken med expansionsinvesteringar.

Bolaget undersöker även vilken alternativ användning som till exempel, en

lokal eller maskin kan tänkas ha om inte de volymer som

marknadsanalysen förutspått, uppnås.

”Det kan då vara att undersöka om det är möjligt att

hyra ut, hur ser hyresmarknaden ut om det gäller



Empiri

______________________________________________________________________

91

lokaler och om vi har tecknat flerårsavtal eller om vi

har en egen byggnad. Maskiner, där kan det eventuellt

finnas en andrahandsmarknad eller om det finns ett

annat användningsområde eller plats. Det naturligtvis

sådant som är viktigt.”

Börje Spong menar att det finns konsekvenser av en investering som ej går

att kvantifiera i monetära termer. Posten har däremot ingen mall för hur

dessa ska presenteras i ett beslutsunderlag. Detta skulle vara svårt eftersom

ingen investering är den andra lik och att det är olika konsekvenser som är

viktiga. Det skulle kunna vara nyttigt att ha en modell som fungerar som ett

stöd för vilka frågeställningar som bör tas upp.

”…det är svårt att ha en sådan generell modell, där

man ”knökar” in allting i, men däremot när man

jobbar med att analysera det, så är det ofta bra att ha

olika typer av checklistor och gå i. Har jag tagit

hänsyn det och det och det.”

Mjuka investeringar som till exempel utbildning, där ”outputen”  av

investeringen är svår att förutse är alltid relativt svårbedömda.

Börje Spong menar att beslutsunderlaget har blivit mer verbalt nu i

jämförelse med hur det var för ungefär tjugo år sedan. Detta eftersom att

IT-innehållet i alla typer av varor och tjänster har ökat, vilket leder till att

det blir svårare att bedöma en investering endast med hjälp av en kalkyl.

”Förr när det inte fanns lika mycket av sådan

problematik i investeringar var det betydligt enklare.”

De yttre förutsättningarna har förändrats vilket gör att en styrelse nu för

tiden har svårare att tillägna sig vad företaget gör vilket innebär att det är

viktigt att ställa upp beslutsunderlaget på ett begripligt sätt. Det är därför
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nödvändigt att ha en verbal beskrivning i beslutsunderlaget, vilket Börje

Spong menar är något som tenderar att öka.

6.5 I4/A1 Vasallen AB189

I4/A1 Vasallen AB ingår som ett av sex dotterbolag i Vasallen AB.

Koncernens säte finns i Örebro, där huvudkontor och gemensamma

funktioner är placerade. Vasallen AB är ett statligt fastighetsbolag som

hade sitt första verksamhetsår 1998. Företaget ingår idag, tillsammans med

systerbolaget Vasakronan, i Civitas Holding-koncernen.190 I framtiden

kommer Civitas Holding att försvinna och både Vasakronan och Vasallen

AB placeras direkt under finansdepartementet. Koncernen omsatte 47,8

miljoner kronor 1999. Anledningen till den låga nettoomsättningen är att

försvarsmaktens hyresavtal till stor del löpte ut under 1998. De materiella

anläggningstillgångarna uppgick till drygt 300 miljoner kronor per 1999-

12-31 samtidigt som koncernen investerade drygt 700 miljoner kronor

under 1999.

Företagets uppdrag är att utveckla och förädla före detta försvarsfastigheter

i syfte att skapa långsiktig ekonomisk värdetillväxt. Detta ska ske genom

att utveckla en kommersiell användning av fastigheterna. Dotterbolagen är

placerade på ett urval av de orter som berörts av tidigare

försvarmaktsbeslut. I samband med 1996 års försvarmaktsbeslut beslutades

om nedläggning av Linköpings Garnison och under våren 1998 startade

I4/A1 Vasallen AB och Linköpings kommun upp arbetet med att ta fram en

framtidsplan för det före detta garnisonsområdet. Processen att förädla

                                          
189 Detta delkapitel bygger, om inte annat anges, på intervju med, Steve Andersson, I4/A1 Vasallen, 2000-
05-05
190 Vasallens årsredovisning 1998
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området fram till ett moget och säljbart område, beräknas ta mellan tio och

femton år.191

I grunden är I4/A1 Vasallen AB inte ett förvaltningsbolag, utan ett

utvecklingsbolag, men företaget måste trots detta ha kunskap inom

fastighetsförvaltning, då det efter hand kommer in hyresgäster och behovet

av fastighetsförvaltning uppkommer. För att anpassa området till

kommande hyresgästers behov, kommer det att finnas behov av

investeringar under lång tid framåt. Idag arbetar sex personer inom I4/A1

Vasallen AB. Förutom VD finns det en administratör, en som jobbar med

marknad, support och kontrakt samt tre drifttekniker. Arbetet med att

utveckla området sköts av VD.

6.5.1 Vasallen - mjuka och hårda investeringar

En investering är kopplad till företagets affärsplan och är ett medel för att

nå en förädling av fastigheterna. Investeringen kan vara direkt eller

indirekt, där arbetet med att, till exempel, bygga vägar, bredband och

utrymmen för rekreation, är indirekta investeringar som görs i syfte att

möjliggöra en långsiktig utveckling. Företagets strategi är att släppa in

aktörer som i sin tur bidrar till att området kan leva upp till det som avses i

översiktsplanen.

Vasallen har en dokumenterad investeringsprocess, där de olika

processtegen är angivna. Processen startar med att kundens behov

definieras och sedan behandlas i en förstudie. En förstudie syftar till att se

om idén passar in i den tänkta verksamheten. Efter att båda parter gett sitt

klartecken, vidtar ett utredningsarbete som syftar till att ett

byggnadsprogram kan presenteras.

                                          
191 Ibid
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”Framtagningen av ett stort utredningsprojekt, kostar

någonstans mellan 25 000 och 50 000. Vi måste kanske

ta in en arkitekt eller någon annan teknisk instans för

att göra utredningen. Här handlar det om att bolla dels

med våra interna enheter, dels med kunden. Vi kanske

behöver någon ytterligare utredning.”

Byggnadsprogrammet innehåller bland annat en orienterande beskrivning,

uppgifter om areor och volymer, skisser, tidsplan och kalkyl och utgör

beslutsunderlag för om investeringsprojektet ska fortsätta eller inte. I och

med att nästa steg är att ta fram system- och bygghandlingar, är det viktigt

att det då tecknas en överenskommelse eller avsiktsförklaring mellan

Vasallen och kunden.

Syftet med underlaget är att det ska sammanfatta förutsättningarna för

projektet och att det ska fungera som beslutsunderlag för projektering eller

realisering. Omfattningen på ett beslutsunderlag beror på hur komplex

investeringen är.

”Vid en enkel investering kan jag räkna ut lite

nyckeltal, som tar ungefär 10 minuter och då kan jag

komma fram till att det är inte möjligt. Då kanske jag

inte lagt ner en krona, medan det vid en komplex

investering handlar om miljonbelopp och att finna

lösningar, där vi kanske delar på risk och

utredningskostnader.”

Den modell över investeringsprocessen som Vasallen har, ser i princip lika

ut för alla storlekar på investeringar. Det som skiljer är i vilken vikt som

läggs på de olika delarna.

”Vid väldigt små eller enkla projekt går man kanske
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igenom en förstudie på några sekunder och sen tar du

kanske några minuter och gör en egen utredning.”

I4/A1 Vasallen AB arbetar inte så mycket med mjuka investeringar. Det är

först i höst som det finns en övergripande detaljplan för området och därför

har företaget inte velat gå ut och marknadsföra sig i stor utsträckning.

Samtidigt är kunskapen om området relativt spridd. Det som görs är att

bryta ner marknadsplanen för varje enskilt område.

Skillnaden mellan att hantera en hård och en mjuk investering är att

budgetramen styr mer vid mjuka investeringar. Vid en hård investering ska

varje projekt bära sig självt, medan det vid en mjuk investering ska råda en

balans mellan övergripande mål och de uppställda budgetramarna.

Hur initieras en mjuk/hård investering?

Samarbetet med Linköpings kommun har till stora delar haft karaktären av

ett resonemang runt förslag och hur dessa sedan kan användas i en plan.

Företaget har inte suttit och väntat in kommunens planer utan arbetet har

hela tiden byggt på vilka förutsättningar som marknaden ger och

planarbetet har härigenom fortgått parallellt med områdets

kommersialisering. En idé kommer då att vara en kombination av

marknadens, företagets och kommunens tankar.

”Det handlar om att få ett helikopterperspektiv över

den långsiktiga strukturen och där kunna hantera både

cykelställsfrågor och den föreslagna verksamhets

lämplighet i den övergripande vision och

översiktplan.”

Innan en idé blir ett projekt och förs vidare till kommunen, har ärendet

diskuterats inom företaget. Om det är större funderingar förs också en

diskussion med huvudkontoret i Örebro. Många gånger är grundtanken
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gemensam med kommunen, men det kan handla om att hitta det

lämpligaste området för etableringen. Det finns olika perspektiv som måste

beaktas innan ett beslut kan fattas och frågor som ofta diskuteras är om det

är rätt läge i området. Är det rätt typ av hus för verksamheten och går det

att konvertera om byggnaden. Det viktiga är även att den tilltänkta

hyresgästens åsikt tas med i bedömningen.

Hur bedöms ett mjuk/hård investering?

Ett projekt hanteras olika, beroende på vilka förutsättningar kunden och

projektet har. Antingen görs en projektkalkyl eller så tas anbud ifrån

entreprenadkonsulter eller en konsultfirma.

”Det handlar om en ren kostnadskalkyl och med den

som utgångspunkt går jag vidare med

kapitalåtervinningsmodellen, som vi har ett program

för.”

Vasallens ekonomi- och finanschef, Leif Rytter, beskriver modellens

uppbyggnad. I modellen förs projektets hyresintäkter och driftskostnader in

och det genereras ett driftsnetto. Sedan läggs kalkylränta,

investeringsbelopp samt andra kostnader av engångskaraktär in i modellen.

Modellen räknar sedan ut huruvida investeringsprojektet är

kapitalåtervinnande eller ej och hur snabbt detta går. Härigenom får

Vasallen på ett enkelt sätt reda på om det satsade kapitalet återvinns eller

inte.192

Modellen används av Vasallen och Vasakronan och räknar på en

kapitalåtervinning. I det här läget läggs inga andra än penningmässiga

bedömningar. Dessa har skett

                                          
192 Intervju med Leif Rytter, Vasallen, 2000-05-10
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”…innan jag över huvudtaget diskuterar om det ska bli

en investering eller ej.”

Företaget försöker tänka så generellt som möjligt och förmedlar också detta

till de arkitekter som tillsammans med kunden ska hitta planlösningen.

Genom att bygga en flexibel planlösning och göra en undersökning av

kundens möjlighet att bära hyran försöker Vasallen gardera sig mot

osäkerhet. Genom att Vasallen arbetar med anbud från olika byggföretag,

kommer eventuella kostnadsökningar under byggnationen att bäras av

entreprenören.

Det är svårt att kvantifiera alla konsekvenser av en investering. Det finns

projekt som kommersiellt är svåra att få ekonomiskt gångbara. Detta visar

sig när exempelvis en investering i en matservering ska bedömas.

”För att öka trivseln är det av betydelse att det finns en

servering inom området. Det kan jag se ur ett

övergripande perspektiv, men att sedan kunna räkna

fram någon lönsamhet i det enskilda projektet är

svårt.”

Ett tydligt exempel på en medveten satsning från kommunen och Vasallen

är den internationella skola som ska etableras på området. I och med

områdets närhet till företag med stor del internationell genomströmning av

tillfällig arbetskraft, är det av största vikt att familjer som tillfälligt befinner

sig i Linköping ska kunna erbjudas relevant utbildning för sina barn. En

sådan investering skulle kunna vända en negativ kalkyl, trots att det är svårt

att mäta i monetära termer.

”Trots att ett enskilt projekt inte alltid är ekonomiskt

försvarbart, måste vi se till vad som är bra för området

och Linköping.”
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7  Analys
Kapitlet följer uppsatsens frågeställningarna och inleds med en beskrivning

av initieringsfasen för en mjuk respektive hård investering. Därefter görs en

sammanfattande jämförelse av den mjuka respektive hårda investeringens

initieringsfas. Efter samma princip analyseras sedan bedömningsfasen. Den

tredje och sista frågan som behandlas, är hur investeringsbedömningen

förändrats över tiden. Kapitlets hänvisningar är kopplade till uppsatsen och

därmed den litteratur vi valt att bygga upp referensramen med.

7.1 Initieringsfasen – mjuka investeringar

Både i SAAB och Whirlpool är framtagandet av idéerna till mjuka

investeringar, i form av marknadskommunikationssatsningar, målstyrt. I

SAAB kan målet med en sådan satsning vara att förbättra företagets image

eller att direkt marknadsföra en viss produkt. Genom en corporate image-

kampanj vill SAAB antingen uppnå försäljning av en vara, som till

exempel syftet var med bolagets kampanj i Sydafrika eller så kan den ha

som syfte att locka till sig ingenjörer eller kapital. För Whirlpool är de

slutliga målen att uppnå en viss volym och marknadsandel. Whirlpools

investeringar i marknadskommunikation ses som ett verktyg för att nå dit.

I och med att företagen i stor utsträckning målstyr sin

marknadskommunikation innebär det, enligt oss, att idégeneringen

begränsas till en liten grupp av människor inom företaget. Vi anser dock att

det inte beror på att företagen inte uppmuntrar alla anställda att komma

med förslag193 eftersom båda företagen har förslagsverksamheter, där alla

typer av idéer kan lämnas av personalen. Det är snarare på grund av att det

är svårt, för de som inte är tillräckligt insatta i företagens mål och/eller hur
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marknadskommunikation fungerar, att komma med förslag som kan leda

till en investering.

Bergknut och Hentzell194 menar att det ska finnas ett observerat problem

eller en brist på överensstämmelse, för att investeringsprocessen

överhuvudtaget ska komma igång. Vi anser att dessa faktorer ligger bakom

både SAAB:s och Whirlpools satsningar på marknadskommunikation.

SAAB:s satsning på att locka till sig studenter genom att anordna

”studentens dag” bottnar i problemet att företaget inte har tillräckligt

många ingenjörer. Satsningarna i Sydafrika kan kopplas till att SAAB har

observerat problemet att, företaget inte är tillräckligt känt i Sydafrika eller

att dess image är för dålig för att en försäljning ska kunna ske.

Vi anser att det går att vända på resonemanget och påstå att det är

observerade möjligheter, snarare än problem, som ligger bakom

exempelvis SAAB:s investeringar i marknadskommunikation. I dessa fall

skulle det kunna vara möjligheten att växa, om företaget kan locka till sig

fler ingenjörer samt möjligheten till försäljning av flygplan till Sydafrika,

som ses som den bakomliggande faktorn.

Whirlpools investeringar i marknadskommunikation har sitt ursprung i en

brist på överensstämmelse, vad det gäller företagets måluppfyllelse i

försäljningsvolym och marknadsandel. Om Whirlpool uppnår den

marknadsandel och den volym som företaget har som mål, kommer inte

marknadskommunikationen att läggas ner. Det är endast den

bakomliggande faktorn som förändras från en brist på överensstämmelse,

till en kamp att behålla den marknadsandel och volym som företaget skaffat

sig.

                                                                                                                           
193 Se avsnitt 4.1.1, 4. st.
194 Se avsnitt 4.1.1, 2. st.
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7.2 Initieringsfasen – hårda investeringar

Nästan samtliga företag, som ingår i vår empiriska undersökning, menar att

idéer till hårda investeringar kan uppstå var som helst i organisationen. Var

i organisationen personen, som kommer på idén, befinner sig har dock

betydelse för vilken typ av investeringsförslag som lämnas. Lars-Erik

Andersson på Whirlpool säger till exempel att när idéer till investeringar

uppkommer utanför utvecklingsavdelningen, rör det sig oftast om rena

rationaliseringsinvesteringar. Jan-Eric Johansson på SAAB menar att de

stora idéerna nästan aldrig kommer från någon på verkstadsgolvet. Stora

investeringar är mera strategiska beslut och kommer därför från en högre

nivå i företaget. De idéer som väcks av anställda längre ner i organisationen

handlar först och främst om ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar.

Posten tillsätter, enligt Börje Spong, en grupp för att utreda och komma på

konkreta idéer om stora inriktningsinvesteringar. De har då som

utgångspunkt den analys av samhällsutvecklingen som företaget gjort.

Håkan Schill på BT-Products poängterar att det är viktigt att se en

investeringsidé ur ett helhetsperspektiv, oavsett vilken typ av investeringar

det rör sig om. Han menar också att investeringsidéer kan ”komma från alla

områden och från alla nivåer”. Samtidigt säger han att sannolikheten för

att en person har en helhetsbild över företagets mål och strategier och hur

ett investeringsförslag passar in i dessa, ökar ju högre upp i hierarkin den

anställde befinner  sig. Detta tolkar vi som att det är större sannolikhet att

en idé förvandlas till ett investeringsprojekt om det kommer från en person

högre upp i hierarkin, än om det kommer från en anställd ute i till exempel

produktionen. Stora expansionsinvesteringar borde, enligt vår mening,

fordra stora kunskaper om företagets mål och strategier, vilket skulle

betyda att det endast är ett fåtal personer som kan få fram bärkraftiga idéer

av detta slag.
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I4/A1 Vasallens VD Steve Andersson menar, precis som Håkan Schill på

BT-Products, att det är viktigt att inta ett helhetsperspektiv när en

investeringsidé diskuteras. Det gäller att ha en bild över hur hela området

ska se ut. Vasallens situation är något annorlunda än de övriga företagens,

eftersom det är styrt av kommunens planläggning av området. Som Steve

Andersson säger, har företaget dock inte valt att inta en passiv roll och

invänta kommunens planer, utan har istället aktivt försökt att påverka

områdets utformning och vilka hyresgäster som ska finnas på området.

Inom Vasallen I4/A1 är det endast Steve Andersson som driver processen

med att komma på idéer till områdets uppbyggnad medan idéerna utifrån

kan genereras från kommunens eller intresserade företags tankar och

önskemål.

Vid idégeneringen skiljer sig Vasallen från de övriga företagen på det sätt

att det inte helt och hållet förlitar sig på interna källor för att få fram

investeringsförslag. Kollaritsch195 menar att små företag ofta får tillförlita

sig på externa källor för idégenerering och att detta har att göra med

företagets resurser. Vasallen är i antalet anställda det minsta företaget av de

som ingår i vår empiriska undersökning, vilket skulle bekräfta Kollaritsch

teori. Vi anser dock att det inte endast är företagets storlek och dess

resurser som har betydelse för Vasallens sätt att arbeta. Vasallen kan inte

styra planläggningen helt och hållet eftersom det i slutändan är kommunen

som bestämmer hur området ska planläggas. Dessutom får Vasallen hjälp

med idégenereringen, av potentiella hyresgäster tack vare att området är så

pass attraktivt och att det i och med detta finns många intresserade kunder.

Vasallen varken kan eller behöver därför, tillförlita sig på endast interna

källor.

                                          
195 Se avsnitt 4.1.1, 1. st.



Analys

______________________________________________________________________

102

Förutom Vasallen fungerar, enligt vår tolkning av empirin, idégeneringen

ungefär på samma sätt i alla de studerade företagen. Vid stora

investeringarna som leder till expansion kommer idéerna från en liten

grupp människor inom företagen. Det gemensamma för dessa människor är

att de befinner sig relativt högt upp i organisationen samt att de har en bra

insikt i företagens mål och strategier. De investeringsidéer som genereras

långt ner i organisationerna handlar först och främst om rationaliserings-

och ersättningsinvesteringar.

Vi finner stöd i Bergknut och Hentzells196 resonemang om att det måste

föreligga ett problem eller en brist på överensstämmelse för att

investeringsprocessen ska komma igång. Det kan röra sig om ett problem

med en gammal maskin som måste ersättas eller en möjlighet att öka

företagets marknadsandel genom att investera i dess produktionskapacitet.

BT-Products, SAAB och Whirlpool försöker alla att stimulera sina

anställda till att komma med idéer om hårda investeringar genom ha någon

sorts förslagsverksamhet197. BT-Products delar dessutom ut företagets

affärsplan vilket, enligt oss, är ett sätt att förbättra förutsättningarna för alla

anställda att kunna komma med bärkraftiga investeringsförslag. Idéerna till

stora expansionsinvesteringar genereras dock i regel av anställda högt uppe

i organisationen, som har i uppgift att just komma med idéer om företagets

utveckling och framtida inriktningar. De stimuleras inte på samma sätt som

den övriga personalen, utan detta sker istället genom exempelvis

bonussystem eller optionsprogram.

                                          
196 Se avsnitt 4.1.1, 2. st.
197 Se avsnitt 4.1.1, 4. st.
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7.3 Jämförelse av initieringsfasen mellan mjuka och hårda
investeringar

Som vi ser det bottnar idégenereringen i stort sett i samma sak, oavsett om

det är frågan om en mjuk investering i marknadskommunikation eller en

hård investering i form av en anläggningstillgång. Det är antingen ett

problem, en möjlighet eller brist på överensstämmelse som är faktorn till

att investeringsprocessen kommer igång. Hemmingsen198 kom, i sin

undersökning från 1973, fram till att investeringsförslag uppstår genom att

det upptäcks problem och möjligheter inom företaget. Resultatet från vår

undersökning överensstämmer således med Hemmingsens slutsats.

Idéer till mjuka investeringar genereras från en liten del av företagets

anställda som befinner sig högt uppe i organisationen. De stora hårda

investeringarna, uppkommer också de, från en liten del av företagets

anställda högt uppe i företagets hierarki  och kan i detta avseende därför

liknas vid de mjuka investeringarna. Andra typer av hårda investeringar,

som till exempel ersättnings- eller rationaliseringsinvesteringar kan

uppkomma var som helst i organisationen. Vissa av de vi intervjuat menar

till och med att de oftast kommer från de som använder

anläggningstillgången i fråga. Anledningen till att det endast är en liten del

av de anställda som står för idégenereringen vid mjuka och stora hårda

investeringar är, enligt vår mening, att det endast är en relativt liten grupp

av människor inom företagen som har den insikten i företagets strategier

och mål, som krävs för att komma på investeringsidéer för dessa typer av

investeringar.

                                          
198 Se avsnitt 5.5, 4. st.
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Persson199 menar att initieringssystemets huvudsakliga uppgift är att

påverka alla anställdas förmåga att lämna investeringsförslag som stödjer

företagets affärsidé och strategier. BT-Products är enligt oss det enda

företaget, av de som ingår i vår empiriska studie, som medvetet försöker att

påverka alla anställda att komma med idéer till alla typer av investeringar.

Genom att dela ut företagets affärsplan kan samtliga medarbetare få en

förståelse för vilken riktning BT-Products ledning avser att föra företaget

och därmed vilka investeringsförslag som kan tänkas vara bärkraftiga. Det

kan gälla allt från ersättnings- till expansionsinvesteringar. Trots detta

menar Håkan Schill på BT-Products, att insikten om företaget mål och

strategier ökar ju högre upp i företagets hierarki en person befinner sig.

Förutsättningarna hos de anställda, för att lämna investeringsförslag som

ska leda till projekt, skiljer sig således fortfarande på BT-Products. Det

faktum att de övriga företagen inte på samma sätt informerar de anställda

om företagets mål och strategier, gör att förutsättningarna för att de

anställda kan användas som källor till mjuka och hårda

expansionsinvesteringar, minskar i dessa företag. Därmed inte sagt att de

inte uppmuntrar till förslag från de anställda.

En nackdel med att medvetandegöra företagets affärsplan kan vara att de

anställdas kreativitet och impulsivitet hämmas. Rädslan för att förslaget

inte passar in i företagets helhetsperspektiv  gör att idéer stannar hos den

enskilde. Exempel på framgångsrika idéer som är ett resultat av en

”snilleblixt” är den idé som kom från en av testkökspersonalen på

Whirlpool och som kunde ha stannat hos den enskilde om det funnits en

”ram” där idéer skulle placeras in.

                                          
199 Se avsnitt 4.1.1, 4. st.
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7.4 Bedömningsfasen – mjuka investeringar

Gemensamt för de företag vi studerat är, när de beskriver bedömningen av

en mjuk investering, att de upplever det som svårt att mäta intäktssidan. På

SAAB, menar Kenneth Åbrink, att beslutsunderlaget till och med skulle

minska i trovärdighet om, det i underlaget, redovisades intäkter till följd av

investeringen i en marknadsföringskampanj. En sådan kampanj kan sträcka

sig över en tidsperiod på 15 år vilket gör att intäktssidan blir osäker.

Dessutom är det svårt att koppla inbetalningar till en specifik investering i

marknadsföring, vilket enligt Danielsson200 är en förutsättning för att kunna

hantera investeringens konsekvenser i en kalkyl. För Ove Öhrn på

Whirlpool, är det kostnaderna och satsningens bidrag till att uppfylla

företagets mål och strategier som är viktiga för bedömningen. Satsningarna

på marknadskommunikation har som syfte att uppnå vissa nyckeltal som

till exempel ”Brand Awereness”. Detta ska i sin tur leda till att företagets

mål, när det gäller volym och marknadsandel, uppnås. Sammantaget leder

detta till att intäktssidan är mycket svår att bedöma.

På BT-Products, menar Håkan Schill, att kalkylen blir ett komplement till

övriga delar i beslutsunderlaget, men att det samtidigt är viktigt för

organisationen, att det även räknas på mjuka investeringar. För Posten är

logiken en viktig del i bedömningen. Börje Spong menar, att det generellt

är svårt att bedöma en mjuk investering. Beslutsunderlag som innehåller

svårvärderbara konsekvenser av investeringen tenderar att bli mer verbala.

Paulsson Frenckner201 skriver att en ökad systematisering av bedömnings-

processen medför att investeringskalkylen, som beslutsunderlag, stärks

genom att svårvärderbara konsekvenser hanteras utanför investerings-

                                          
200 Se avsnitt 4.1.2.2, 1. och 7. st.
201 Se avsnitt 4.1.2.2, 4. st.
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kalkylen. I hans förslag ska investeringen, bland annat, bedömas utifrån ett

antal kriterier, som sedan utgör utgångspunkt för en jämförelse med andra

investeringsalternativ. Ett sådant förfarande minskar risken för ett

subjektivt bedömt beslutsunderlag, där både värderbara och svårvärderbara

konsekvenser sammanförts i ett lönsamhetsmått. Vi menar att detta talar för

att företagen bör använda sig av ett kvalitativt bedömningsschema, som till

exempel profilschemat, när det väger in svårvärderbara konsekvenser. Ett

känt profilschema med fastställda kriterier har den fördelen, gentemot en

verbal beskrivning, att den minskar risken för att beslutet påverkas av

subjektiva värderingar.

För samtliga företag, är helheten och i vilket sammanhang investeringen

ska användas, viktiga för beslutet. För SAAB är det direkt olämpligt att

spekulera i framtida intäkter, medan BT-Products ser kalkylen som en

viktig del i förtroendet för själva investeringsprocessen. Anledningen till

dessa skillnader kan, enligt vår uppfattning, bero på vilket syfte

investeringen har. Ju större strategisk betydelse investeringen bedöms ha,

desto större blir osäkerheten. Ett sätt att minska osäkerheten är, enligt

Danielsson202, att undersöka om investeringen bidrar till ett bra företag, det

vill säga bedöma investeringen ur ett helhetsperspektiv.

Det är inte heller något företag som försöker omvandla svårvärderbara

faktorer till monetära termer efter en mall, i likhet med Backman och

Magnell203. Istället sammanställs investeringens kostnader, för att sedan

kompletteras med verbala beskrivningar. Trots att BT-Products gör

kalkyler för mjuka investeringar, kommer dessa kalkyler inte att utgöra en

lika stor del i beslutsunderlaget som de gör vid hårda.

                                          
202 Se avsnitt 4.1.2.2, 6. st.
203 Se avsnitt 4.1.2.2, 8. st.
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En anledning till att det inte görs kalkyler på mjuka investeringar kan bero

på de är svåra att uppskatta i siffror och att en kalkyl, enligt Claesson och

Hiller204, enbart bör innehålla sådana faktorer som är lätta att uppskatta i

siffror. Genom att investeringskalkyler inte används vid mjuka

investeringar blir dess kostnader och resultatet av marknadsanalysen

viktiga delar i bedömningen. Posten är ett företag som lägger stor vikt vid

marknadsundersökningar.

7.5 Bedömningsfasen - hårda investeringar

Inom de företag som ingår i vår empiriska studie används en likartad

uppställningsform av beslutsunderlag. Det ska innehålla en beskrivning av

bakgrunden till investeringen, en investeringskalkyl och en motivering till

varför investeringen bör genomföras. I motiveringen till investeringen

ingår, som vi ser det, en bedömning av investeringen sett ur ett

helhetsperspektiv. En fördel med att använda likartade beslutsunderlag är,

enligt oss, att det ökar jämförbarheten mellan investeringsalternativ.

Beräkning av investeringars återbetalningstid är något som de flesta av de

intervjuade företagen gör. Vid mindre investeringar kan denna beräkning

vara den enda som görs för att bedöma en investering ur ett ekonomiskt

perspektiv. Vid större investeringar används återbetalningstiden i

kombination med en nuvärdesberäkning. Återbetalningstiden är enligt

Franks och Broyles205 inget lönsamhetsmått och måste därför kompletteras

med andra beräkningsmetoder, vilket också företagen gör vid stora

investeringar.

Eftersom osäkerheten i betalningsströmmarna är stor vid

expansionsinvesteringar är det svårt att få fram ett trovärdigt

                                          
204 Se avsnitt 4.1.2.2, 12. st.
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lönsamhetsmått. Därför borde, enligt vår uppfattning, företagen enbart

använda återbetalningstiden vid expansionsinvesteringar. Vid små

investeringar är det däremot lämpligt att kombinera återbetalningsmåttet

med en nuvärdesmetod. Denna uppfattning ligger i linje med Franks och

Broyles206 resonemang om att återbetalningsmåttet är mindre känsligt för

felaktiga prognoser än andra beräkningsmetoder. Dessutom borde det, till

skillnad från expansionsinvesteringar, vara relativt enkelt att beräkna

kassaflöden vid en ersättningsinvestering, vilket är en förutsättning för att

göra en trovärdig nuvärdesberäkning. Trots detta kompletterar SAAB, vid

stora investeringar, återbetalningsberäkningen med en nuvärdesberäkning.

Detta finner vi märkligt utifrån ovanstående diskussion.

Flera av företagen menar att den delen av beslutsunderlaget som behandlar

de ekonomiskt svårvärderbara konsekvenserna är svåra att standardisera

eftersom ingen investering  är den andra lik. Det enda av de studerade

företagen som har utvecklat något systematiskt sätt att kartlägga dessa

konsekvenserna är BT-Products. De använder en standardiserad

investeringsblankett för att sammanfatta en investerings konsekvenser.

Denna blankett kan dock inte ses som en heltäckande checklista över en

investerings konsekvenser. Den har endast som syfte att underlätta för

företaget att samla in den information som måste redovisas för att uppfylla

miljöcertifieringens krav eller som företaget behöver till sin redovisning.

Persson och Nilsson207 menar att en checklista är viktig för att ge stöd åt

företagen att behandla de svårvärderbara konsekvenserna. Enligt oss så

skulle det underlätta för företagen om de tog fram mallar eller checklistor

för att säkerställa att de bedömt ett investeringsförslag ur alla tänkbara

                                                                                                                           
205 Se avsnitt 4.1.2.1, 5. st.
206 Se avsnitt 4.1.2.1, 3. st.
207 Se avsnitt 4.1.2.3, 2. st.
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perspektiv. Börje Spong på Posten är också av den åsikten att checklistor

kan vara bra för att vara säker på att företaget tagit hänsyn till alla tänkbara

konsekvenser av en investering.

Det har framgått av vår undersökning att företagen lägger olika mycket vikt

vid den ekonomiska kalkylen vid investeringsbedömningar. Ett företag som

lägger stor vikt vid kalkylen, är Whirlpool. De säger, till exempel att en

förräntning på mellan 40 – 60 % är ett minimikrav, för att diskutera

investeringen. För att något sådant ska vara möjligt och att kalkylen ska

kunna användas som hjälpmedel, menar vi i likhet med Segelod, att

kalkylen måste beräknas på ett likartat sätt och med samma

grundförutsättningar. Genom att alla kalkyler beräknas med samma modell

skapas också förutsättningar för att uppnå investeringskalkylens syften, om

att kunna rangordna och därefter lönsamhetsbedöma projektet. De som

sedan ska besluta om projektet, undviker härigenom att riskera att kalkylen

är anpassad för att gynna projektet, vilket Segelod ser som en risk om inte

företaget använder likartade modeller.208

BT-Products och Vasallen anser däremot att det är viktigare att se till

helheten än utfallet av enskilda kalkyler, det vill säga det viktiga är

huruvida investeringen passar in i företagets mål och strategier.

Ställningstagandet skiljer sig från de övriga företagens åsikter om kalkylens

betydelse. SAAB menar till exempel att kalkylen är viktig vid mindre

investeringar av ersättnings- eller rationaliseringskaraktär. Dock minskar

kalkylens betydelse vid expansionsinvesteringar. Även Posten förmedlar

denna åsikt om att kalkylen betydelse är störst vid

rationaliseringsinvesteringar och att det är andra faktorer som är viktiga vid

investeringar i bolagets produktionskapacitet.
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Anledningen till att kalkylens betydelse är mindre vid

expansionsinvesteringar, är att osäkerheten i sådana investeringar är stor.

Företagen kan inte på ett säkert sätt fastställa vilka kassaflöden som

investeringen leder till. Det blir därför viktigare att bedöma dessa

investeringar utifrån andra aspekter som till exempel strategiska,

marknadsmässiga, sociala och miljömässiga.209

Det faktum att Whirlpool anser att den ekonomiska kalkylen är det

avgörande i en investeringsbedömning kan, enligt oss, bero på att företaget

strävar efter att värdera alla konsekvenser i monetära termer. Eftersom

företaget gör detta, är det svårt att bedöma vilka faktorer som är av störst

betydelse, de värderbara eller de svårvärderbara. Det som talar emot att de

svårvärderbara faktorerna ingår som en betydande del i kalkylen, är att

Claesson och Hiller210 menar, att det kräver allt för stor arbetsinsats att

invärdera samtliga konsekvenser av en investering. Även Backman och

Magnells211 resonemang, om möjligheten att invärdera miljökonsekvenser

kräver, enligt vår uppfattning, ett stort initialt arbete när mallen ska

utarbetas. Både dessa aspekter talar för att även Whirlpool hanterar de

svårvärderbara konsekvenserna på ett annat sätt än enbart via monetära

termer. Detta kan vara en förklaring till att Whirlpool har tillsatt en grupp

av personer som befinner sig högt upp i hierarkin och som har till uppgift

att bedöma ett investeringsförslag ur andra perspektiv samt att sätta in

investeringen i ett helhetsperspektiv. Härigenom undviker Whirlpool att

sammanföra värderbara och svårvärderbara faktorer i en lönsamhetssiffra.212

Detta sammantaget, innebär att kalkylen visserligen har stor betydelser för

                                                                                                                           
208 Se avsnitt 5.1, 6. st.
209 Se avsnitt 4.1.2.2, 12. st.
210 Se avsnitt 4.1.2.2, 11. st.
211 Se avsnitt 4.1.2.2, 7. st.
212 Se avsnitt 4.1.2.2, 4. st.
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Whirlpool, men att företaget kontinuerligt tar hänsyn till de ekonomiskt

svårvärderbara konsekvenserna under hela investeringsprocessen.

Whirlpools sätt att bedöma en investering skiljer sig, enligt vår uppfattning,

därför inte i grunden från de övriga företagens.

Det är också viktigt att försöka minska osäkerhet i projekten, vilket

företagen också gör genom känslighetsanalyser. Företagen försöker också

att tänka på alternativa användningar av ett investeringsobjekt för att på så

sätt minska risken. Detta överensstämmer med Bergknut et al och Rencks213

tankar kring hur företag kan minska osäkerheten i investeringar. Börje

Spong på Posten menar att långtgående marknadsundersökningar och

marknadsanalyser är ett sätt att minska osäkerheten vid

expansionsinvesteringar. Vasallens åsikt om att det är viktigt att se till

helheten vid en investeringsbedömning, menar vi även det, är ett sätt för

företaget att minska osäkerheten. Ett socialt väl fungerande område med en

god infrastruktur minskar utflyttningarna och därmed Vasallens

osäkerhetsfaktor.

Ett exempel på skillnader mellan företag, är hur företagen beräknar

osäkerheten i investeringen. Flera av företagen använder sig av en

förenklad modell, där worst case och best case används. Detta innebär att

osäkerhetsfaktorn begränsas till två ytterligheter, kompletterad med en

verbal beskrivning. För Whirlpool är målet att värdera in så mycket som

möjligt i kalkylen, för att härigenom kunna se hur olika scenarior påverkar

utfallet. Oavsett modell, anser vi med stöd av Segelod214, att det inom

företaget är viktigt med gemensamma och tydliga regler, för hur

exempelvis osäkerhet ska behandlas. Finns inte sådana, kommer

                                          
213 Se avsnitt. 4.1.2.4, 2. st. ff.
214 Se avsnitt 5.1, 6. st.
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tillförlitligheten i kalkylen att försämras, dels genom att invärderingen av

osäkerheten sker godtyckligt, dels genom att osäkerhetens betydelse för

helheten kan förbises av kalkylatorn. Sådana faktorer skulle kunna innebära

att kalkylens betydelse och trovärdighet i bedömningsarbetet minskar, till

fördel för känslor.

7.6 Jämförelse av bedömningsfasen mellan mjuka och hårda
investeringar

Vid en jämförelse av bedömningsfasen mellan mjuka och hårda

expansionsinvesteringar kan vi se en viss likhet i beslutsunderlagets

utformning. Konsekvenserna av de båda investeringstyperna är svåra att

mäta eftersom kopplingen mellan investeringen och dess konsekvenser i

form av positiva kassaflöden är svår att fastställa. Dessutom rör det sig, i

bägge fallen, ofta om långsiktiga satsningar där inbetalningarna förväntas

ske långt fram i tiden. Dessa bägge faktorer gör att det är svårt att överföra

konsekvenserna i ekonomiska termer. Detta leder i sin tur till att företagen

istället värderar investeringen utifrån ett helhetsperspektiv, där företagens

strategier och mål är viktiga faktorer. Eftersom bedömningen ej kan

grundas på hårda ekonomiska faktorer får företagsledningens känsla för

investeringsprojektet avgöra. Vid hårda ersättnings- och

rationaliseringsinvesteringar bidrar marknadskunskapen av befintlig

produktion till att konsekvenserna är lättare att uppskatta i monetära termer.

Till exempel vet företaget hur stor avsättning företaget har för sina

produkter idag. Detta skiljer sig från mjuka och hårda

expansionsinvesteringar, vilka syftar till att få en positiv framtida effekt på

företagets intäktssida.

Som vi ser det finns det en betydande skillnad mellan mjuka och hårda

expansionsinvesteringar. I en hård investering finns det möjlighet att ta
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hänsyn till osäkerhet genom att bygga in flexibilitet i investeringen. En

maskin eller en byggnad har oftast en alternativ användning eller ett

försäljningsvärde om investeringen slår fel. Vid mjuka investeringar som

till exempel en reklamkampanj finns ingen sådan alternativ användning

vilket innebär att dessa investeringar är behäftade med större osäkerhet än

hårda expansionsinvesteringar.

7.7 Tidsjämförelse

Vi har valt att kartlägga hur investeringsbedömningen ser ut och utifrån

detta studera hur företagens kalkylering går till samt hur och om den

förändrats, i förhållande till vad Renck, Tell och Segelod kommit fram

till215. Dessa tre forskare, har samtliga, studerat hur svenska företag

kalkylerar i samband med en investering och vilka metoder och modeller

som användes. De investeringar som forskarna grundat sina slutsatser på är,

enligt den definition som vi använt i vår uppsats, att betrakta som hårda.

I den undersökning som Tell gjorde, av samma företag som Renck

undersökte, framgick att fler företag valt att använda sig av två

lönsamhetsmått. Vid Rencks undersökning 1964 användes det i genomsnitt

1,7 metoder per företag. Detta hade 13 år senare blivit 2 metoder per

företag. En anledning till detta var, enligt Tell, att personalens kunskap

blivit högre och att istället för att utbilda personalen kunde företagets kraft

därför läggas på att ta fram bättre och mer kvalitativ utgångsdata. Samtidigt

hade hjälpmedel såsom datorer börjat användas.216

Flera av företagen använder sig av återbetalningstid. En av nackdelarna

med denna metod är att den bortser från hur kassaflödena efter

återbetalningstiden slut ser ut, vilket innebär att metoden är bristfällig som

                                          
215 Se avsnitt 5.1, 3.– 6. st.
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en metod för att mäta lönsamheten i en investering. Vi har tidigare pekat på

att detta kan vara en fördel när osäkerheten i investeringens konsekvenser

är stor. Metoden bortser från de kassaflöden som ligger långt fram i tiden

och som är svårast att prognostisera. Detta gör att en felprognostisering av

sådana kassaflöden undviks. En nackdel med metoden är att den inte

medger att det tas någon hänsyn till risk.217 Samtidigt som riskanalysen,

enligt BT-Products, ökat i betydelse och att metoden inte mäter

investeringens lönsamhet, vilket var ett av syftena med

investeringskalkylen218, så uppstår ett behov av att använda fler metoder för

att få en ekonomisk helhetsbild219. Det är också något som de studerade

företagen gör. De företag vi studerat, använder sig av någon form av mått,

där hänsyn tas till ränta. Detta innebär, i likhet med Tells undersökning220,

att företagen använder fler än en metod i sina investeringskalkyler. Vi

menar att detta är ett resultat av en ökad osäkerhet om vad som kommer att

ske i framtiden

Tell221 skriver att kunskapen i kalkylering hade ökat mellan 1964 och 1977,

vilket därmed bidragit till att kvaliteten i kalkylarbetet ökat. Segelod222

menade att kalkylen och bedömning 1986, var en kontinuerlig process

inom företaget. Den uppfattning vi fått, är att det i de studerade företagen

kalkyleras med relativ stor säkerhet, men att tillförlitligheten i ett längre

perspektiv har försämrats. På BT-Products menar, Håkan Schill, att det

blivit lättare att göra en helhetsbedömning och att kalkylens betydelse

därmed minskat. Större vikt läggs istället på känslighets- och riskanalyser.

                                                                                                                           
216 Se avsnitt 5.1, 5. st.
217 Se avsnitt 4.1.2.1, 3.- 4. st.
218 Se avsnitt 4.1.2.1, 1. st.
219 Se avsnitt 4.1.2.1, 5. st.
220 Se avsnitt 5.1, 5. st.
221 Ibid
222 Se avsnitt 5.1, 6. st.
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Behovet av ett helhetsperspektiv framträder, enligt Håkan Schill, tydligt vid

IT-investeringar, där utvecklingen, i vissa fall, går så snabbt att

investeringen blir ett måste. Börje Spong menar att IT-innehållet i varor

och tjänster ökat och att detta har medfört att det blivit svårare att bedöma

en investering enbart på grundval av investeringskalkylen. Han menar att

det, som ett komplement till kalkylen är nödvändigt med en verbal

beskrivning av konsekvenserna i beslutsunderlaget. Uppfattningen får stöd

av Renck223 i att svårvärderbara konsekvenser ska beaktas utanför kalkylen.

Vår uppfattning är att det fortfarande finns kunskap i kalkylering, men att

den idag finns inom ramen för de som tar fram datorprogram och

analysverktyg. Genom att datorn används och att dagens användarsnitt är

enkla, har även personer som inte har direkt kunskap om

investeringskalkylering möjlighet att använda kalkylen. Detta innebär,

enligt vår uppfattning, att tillgängligheten ökar vilket gör att kalkylen blir

en naturlig del i beslutsunderlaget. Samtidigt finns det en risk med att

nyttjaren inte har den fulla insikten i systemet och därigenom inte har

förståelse för hur variabeln påverkar kalkylen. Vi menar att det är extra

viktigt, att det finns tydliga regler och instruktioner som klargör vilka data

som ska användas och hur dessa sedan bearbetas. Härigenom skapas en

tilltro till de värden som presenteras och investeringskalkylen kan då

fungera som en betydelsefull del i beslutsunderlaget.

                                          
223 Se avsnitt 4.1.2.2, 6. st.
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8 Slutsats
Syftet med uppsatsen är att kartlägga investeringsprocessen vid

expansionsinvesteringar, för att därefter göra en tidsmässig jämförelse av

investeringsbedömningen. Kartläggningen ska också utgöra underlag för en

jämförelse av investeringsprocessen vid mjuka respektive hårda

investeringar. Syftet uppnås med hjälp av tre frågeställningar, vilka vi

besvarar i följande kapitel.

Hur initierar företag möjligheter och problem i sin investeringsprocess
vid mjuka/hårda investeringar?

En expansionsinvestering uppkommer hos en liten grupp människor, där

samtliga har sådan insikt i företagets mål och strategier, att de kan se och

arbeta med investeringen i ett helhetsperspektiv. Detta gäller oavsett om det

handlar om en reklamkampanj eller en expansion utgående från en stor

hård investering. Det viktiga vid införlivande av en investering, är att den

passar in i företagets helhet och den framtida miljö som företaget ska verka

inom. Procentuellt uppstår fler expansionsinvesteringar ju högre upp i

organisationen de anställda befinner sig, men detta innebär inte att dessa

investeringsförslag är de som bäst bidrar till företagets framtida lönsamhet.

En idé uppkommer av att det råder brist på överensstämmelse mellan mål

och verklighet eller för att förekomma ett framtida problem. En brist på

överensstämmelse eller ett problem är inte med automatik något negativt,

utan kan i många fall även ses som en idé till framtida framgång. Vår

uppfattning är att en upptäckt kan leda fram till en positiv utveckling, när

den placeras in i företagets helhetsbild.

Hur bedöms en mjuk/hård investering?

En gemensam faktor vid bedömningen av mjuka och hårda investeringar, är

marknadsanalysen. Den utgör förutsättningen för att minska framtida
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osäkerheter i betalningsströmmar. I och med att en expansionsinvestering

kommer att generera intäkter först om ett antal år, innebär detta svårigheter

när konsekvenserna ska överföras till monetära termer. Vår uppfattning är

att ju mer osäker en investering är, desto mindre vikt läggs vid

investeringskalkylen. Istället för att använda sig av olika modeller, där

likartade variabler används och sedan bearbetas med hjälp av olika

scenarior har företagen istället valt att verbalt beskriva osäkerheten. Detta

har medfört att expansionsinvesteringar bedöms utifrån känslor för  vad

som är rätt för företaget, istället för att grunda beslutet utifrån

investeringskalkylens utfall.

Flera av företagen använder sig av återbetalningstid kompletterat med en

nuvärdesberäkning. Osäkerheten i en expansionsinvesterings framtida

betalningsströmmar gör att det är svårt att få fram en trovärdig

nuvärdeskalkyl. Vi anser att trovärdigheten i beslutsunderlaget skulle öka

om återbetalningstiden istället kompletteras med en kvalitativ

bedömningsmetod, som exempelvis ett profilschema. Ett beslut som endast

grundas på en investerings återbetalningstid kan istället för att motivera en

investering, avskräcka beslutsfattarna. Det är inte ovanligt att en

expansionsinvestering först efter att antal år börjar generera inbetalningar

och har då återbetalningstiden ansetts för lång, är risken att beslutsfattarna

fattat ett beslut på felaktiga grunder. Vi menar att det är viktigt att sätta in

en investering i ett helhetsperspektiv där alla konsekvenser, värderbara och

svårvärderbara, hanteras utifrån fastställda kriterier.

En expansionsinvestering har alltid expansion som syfte, men att även en

ersättningsinvestering skulle kunna ha detta syfte, är inte lika självklart. I

inledningen till vårt arbete fann vi det naturligt att klassificera

investeringarna, men efter att ha studerat investeringar lite närmare, har vi

funnit att i princip alla investeringar behandlas som
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expansionsinvesteringar, när de betraktas ur ett helhetsperspektiv. Vi menar

därför att det är fel att klassificera en investering redan i idéstadiet, utan

detta ska ske först efter att investeringen har bedömts ur ett

helhetsperspektiv. Detta ställer krav på en öppen organisation, där

investeringsidéer inte får stoppas på vägen, utan att ha diskuterats i ett

helhetsperspektiv.

Hur har investeringsbedömningen förändrats över tiden?

Vid den tidsmässiga jämförelsen, har vi konstaterat att datorerna bidragit

till att kalkyleringen numera inte enbart görs av speciellt utsedda

kalkylatorer. Enligt vår uppfattning har detta medfört att kunskapen om

investeringskalkylering hos de som praktiskt utför kalkylarbetet försämrats.

Kunskapen har dock inte, totalt sett, försämrats men finns idag hos de som

konstruerar datorprogrammen. Tidigare utgjorde investeringskalkylen,

utgående från framtagna variabler och uträknat vid olika scenarior, en

väsentlig del i beslutsunderlaget. Idag är det istället den verbala

beskrivningen av investeringens konsekvenser som utgör den mest

väsentligaste delen. Investeringskalkylen finns fortfarande med, men är

idag mer ett sett att värdera om investeringen når upp till ett tröskelvärde.

Om en investerings konsekvenser är kända är det, enligt vår uppfattning,

lämpligt att använda sig av en investeringskalkyl. Främst för att

osäkerheten hos en investering med kända konsekvenser är liten och när

den betraktas ur ett helhetsperspektiv går det att jämföra och rangordna

investeringen utan att beslutsfattaren lägger känslor i bedömningen. I de

fall där investeringens konsekvenser är okända, ökar däremot osäkerheten

och istället för att, med hjälp av investeringskalkylen, beskriva

konsekvenserna i monetära termer sker konsekvensbeskrivningen verbalt.

Beslutsfattaren har härigenom inte möjlighet att jämföra och rangordna

investeringen utifrån framräknade siffror, utan får istället tolka och värdera



Slutsats

______________________________________________________________________

119

de verbalt beskrivna konsekvenserna. Beslutsfattarens känsla för vad som

är bäst för företaget, har idag fått ett större utrymme i investeringsbeslutet

än vad som var fallet tidigare.

För att uppnå ställda mål, använder sig företagen sig av olika metoder eller

vägar. Vi har valt att kalla detta för ”företagets väg mot måluppfyllnad”.

Beroende på bland annat tidigare erfarenhet, kan vägen vara både känd och

okänd. Osäkerheten i hur ”vägen till måluppfyllnad” ser ut har, i och med

att samhället blivit mer komplext, ökat.

Vi menar att företag idag, precis som förr, har klara och tydliga mål med

sin verksamhet. Det som förändrats över tiden, är möjligheten att förutse

hur dessa mål uppnås. Förr fanns det ett begränsat antal konkurrerande

företag och produkter, vilket medförde att företagen med stor säkerhet

kunde förutsäga på vilket sätt målet skulle uppnås. Nu finns det fler företag

och produkter, samtidigt som kunderna, genom väl utvecklade

informationssystem, fått större möjligheter att ställa konkurrerande

produkter mot varandra. Dessutom har förändringstakten i samhället ökat

betydligt, vilket inte endast påverkat företagens insikt om vägen till

måluppfyllnad, utan också företagens möjlighet att överblicka

konsekvenserna av en investering.

Vår uppfattning är att beslutsunderlagens innehåll förändrats över tiden. Vi

har valt att visa denna förskjutning med hjälp av nedanstående fyrfältare.
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Konsekvenser av investeringen
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Figur 9   Beslutsunderlagets förändring över tiden
Källa: Egen

Vägen till måluppfyllelse är säker när företaget, till exempel genom

erfarenhet, vet att det tar en viss tid och det kräver vissa åtgärder för att det

uppställda målet ska kunna uppnås. Genom samhällets ökade komplexitet,

menar vi, att förutsättningarna förändras i allt snabbare takt och att detta

medfört att den tidigare erfarenheten inte längre är självklar.

Beslutsfattarna kan inte använda sig av erfarenhetsvärden om hur ett mål

ska uppnås och sedan söka efter en lämplig investering. Med anledning av

den föränderliga världen, är vägen till måluppfyllelse ofta okänd och

vägvalet blir därför ett antagande utifrån beslutfattarens känsla för vad som

är rätt.

Sammantaget är det fler producenter som konkurrerar om samma kunder,

vilket har inneburit att tillgången till likartade produkter ökat och därmed

också osäkerheten om investeringen ger det resultat som förväntas. Samma

förhållande uppträder, när företaget inte kan vara säkert på att ett visst sätt

att arbeta, med automatik innebär att målet uppnås. Tidigare självklara

vägval respektive val av investeringar är inte längre lika enkla att klä med

siffror, i form av investeringskalkyler. Förutsättningarna har istället

Nu

Förr
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inneburit att helhetsperspektivet och beslutsfattarens känsla för vad som är

rätt för företaget utgör en mycket större del i beslutsunderlaget.

Även tidigare bestod ett beslutsunderlag av både investeringskalkyl och

verbal beskrivning, men vi menar att tyngdpunkten har gått från en stor del

investeringskalkyl till en stor del verbal beskrivning. Beslutsfattaren arbetar

mer utifrån känsla av vad som är bra för företaget, än att jämföra och

rangorda efter investeringskalkylens utfall.
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9 Metodkritik
Vi har i metodkapitlet redogjort för hur vi genomfört vår studie och

kommer i detta avsnitt att diskutera upplevda svagheter med det

tillvägagångssätt som vi valt. Genom att öppet redovisa dessa menar vi att

läsarens möjligheter att bedöma uppsatsens tillförlitlighet ökar.

Vi valde att studera fem fallföretag för att kunna kartlägga

investeringsprocessen vid expansionsinvesteringar. Valet av antalet företag

kan diskuteras. Vi ansåg att det skulle gynna uppsatsens tillförlitlighet om

vi genomförde en studie av ett flertal företag. I efterhand upplever vi att det

kunde varit bättre om vi begränsat oss till två eller tre fallföretag och

istället använt våra resurser till att intervjua fler på varje företag och

därmed få en bredare och djupare förståelse för respektive företags

investeringsprocess.

När vi inledde vårt arbete så antog vi att företagen gjorde en grundligare

analys av investeringskonsekvenser vid expansionsinvesteringar än vid

andra typer av investeringar. Detta fann vi också stöd för hos Barius224, som

menade att konsekvenserna av en ersättningsinvestering inte kräver en

omfattande analys. Det har istället visat sig att ju mer komplex en

investering är desto mindre hänsyn tas till den ekonomiska kalkylen. Med

hänsyn till vårt syfte som är att jämföra investeringsbedömningen över

tiden hade det varit bättre att inte göra en sådan avgränsning. Dessutom har

vi funnit att det är vid ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar som

investeringsprocessen för mjuka respektive hårda investeringar tydligast

skiljer sig från varandra.

                                          
224 Se avsnitt 1.1, 8. st.
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Det faktum att intervjuerna genomförts på olika sätt, dels som

telefonintervju och dels som  besöksintervjuer, kan betyda att

respondenterna uppfattat frågorna olika. Vid våra telefonintervjuer blev det

mer direkta svar på direkta frågor än vid en besöksintervju där våra

intervjuer mera hade karaktären av en diskussion. I båda fallen utgick vi

från intervjumallen för att få svar på våra frågor. Skillnaderna i

intervjuernas genomförande kan ha påverkat jämförbarheten mellan

intervjusvaren. Vid en besöksintervju är det lättare att verifiera att

respondenten uppfattat frågan korrekt genom att vi kan tyda kroppsspråket.

Samtalen vid besöksintervjuerna utvecklades till en djupare diskussion

kring intervjumallens frågor. Vi anser därmed att vi fått svar på

grundfrågorna av samtliga respondenter.

Vid tre av ”våra” fem företag har vi endast intervjuat en person. Dessa

respondenter är i en sådan position inom respektive företag att de har insikt

i både mjuka och hårda investeringar. Problemet uppstod när skillnader

mellan mjuka och hårda investeringar skulle belysas. Vi upplevde det som

svårt att tydligt urskilja vad som skulle hänföras till respektive

investeringsprocess. Anledningen till detta kan vara att vi valde att

genomföra intervjuerna i form av en diskussion, med stor frihet för

respondenten att beröra frågorna i valfri ordning.

Samtidigt kan representanternas position inom företaget ha påverkat

svaren. Våra frågor har besvarats dels av personer som praktiskt arbetar

med att ta fram beslutsunderlag och dels av personer som själva beslutar

om stora investeringar. Ett tydligt exempel är att VD:n för BT-Products

intervjuades, men inte VD:n för SAAB. Istället valde vi att intervjua en

representant för mjuka respektive hårda investeringar, vilket kan ha

inneburit att vi gått miste om en helhetssyn på SAAB:s investeringar.
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Bilaga 1

Intervjumall

Frågor att behandla vid vårt möte / intervju.

1. Vilken är din befattning och bakgrund?

- Hur kommer du i kontakt med investeringar?

- Hur länge har du arbetat med investeringar?

2. Vad är en investering för dig?

- Vad är en expansionsinvestering för dig?

3. På vilken nivå inom företaget uppkommer idéer till en

expansionsinvestering?

- Går det att fördela varifrån investeringsidéerna kommer?

- styrelse?

- företagsledning?

- personal ute i verksamheten?

- …?

- Hur stimuleras medarbetare till att initiera investeringsidéer?

- Har ”idé-kläckaren” möjlighet att följa sin idé fram till beslutet och i så

fall hur?

4. Var beslutas om att en idé blir ett investeringsprojekt?

- När tas beslut om att en idé blir ett projekt?

- Vem tar beslutet att en idé blir ett projekt?

- Utifrån vilket underlag tas detta beslut?
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5. Beskriv ett investeringsärendes gång fram till beslut.

- finns det någon formell arbetsgång?

- Påverkas investeringsprocessen av företagets strategier och mål?

6. Hanteras hårda och mjuka investeringar på samma sätt?

- Görs en klassificering av investeringsidéer?

7. Tas olika hänsyn till ekonomiskt svårvärderbara faktorer beroende på

investerings storlek och klass?

8. Vilka kalkylmetoder används?

9. Hur tar ni hänsyn till osäkerhet?

10. Går alla konsekvenser av en investering att kvantifiera i monetära

termer?

11. Hur ser ett beslutsunderlag ut?

- Finns det någon mall för hur ett beslutunderlag ska se ut?

- Var hämtas beslutsunderlaget?

- Skiljer sig underlaget åt beroende på om det är en hård eller mjuk

investering?

- Görs det någon marknadsundersökning?

- Vilka metoder används i så fall för en sådan marknadsundersökning?

- Behandlar beslutunderlaget både ekonomiskt värderbara och

svårvärderbara faktorer?

- Påverkar investeringens storlek och klass vilka hänsyn som tas till
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ekonomiskt svårvärderbara konsekvenser?

- Används några hjälpmedel vid bedömning av ekonomiskt

svårvärderbara konsekvenser?

- Finns det några rutiner för en sådan bedömning?

12. Hur många befattningshavare bedömer ett investeringsförslag?

- Vilken är din roll vid investeringsbeslutet?

13. Kartläggs konsekvenser av ett beslut vid sidan av kalkyler?

- Om ja, hur då?

- Om nej, varför inte?

14. Hur många investeringsförslag hanteras inom företaget varje år?

15. Upplever du att företagets sätt att hantera investeringar, förändrats de

senaste 20 åren?

16. Finns det material som vi kan få ta del , som helt eller delvis

dokumenterar investeringsprocessen vid ditt företag?
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Bilaga 2

Tio råd för att slippa stress i uppsatsskrivandet

Det talas allt mer om att utbrändhet och stress blivit en folksjukdom i

Sverige. Ett uppsatsarbete har förutsättningarna att framkalla detta hos

studenter vilket gör att vi vill dela med oss av de tio goda råd som Paulsson

Frenckner gett till doktorander inför ett avhandlingsarbete.

1. Sätt inte Ditt självförtroende på spel genom onödigt umgänge i
den akademiska miljön.

2. Gå ej på metodkurser (matematik, statistik etc.) som kan hämma
Din kreativitet.

3. Håll avhandlingsämne, metod och avsett bidrag flytande så att Du
inte behöver arbeta planmässigt.

4. Undvik all rapportering av vad Du eventuellt gjort de senaste
månaderna eller avser göra framöver.

5. Börja ej skriva på avhandlingen så tidigt att Du kan behöva göra
om något.

6. Lämna aldrig ifrån Dig utkast eller delrapporter som rentav kan
utsättas för kritik.

7. Delta ej i seminarier och dylikt ty där tjatas det bara om syften,
metoder, källhänvisningar och annat ovidkommande.

8. Om Du deltar, var destruktiv mot alla så att Du slipper utbyta
tankar med dem i fortsättningen.

9. Om handledaren stressar Dig, dränk dem i omfattande manuskript
utan sammanfattningar, rubriker eller röd tråd.

10. Disputera ej ty faran är att Du i framtiden drabbas av intellektuellt
krävande arbete eller blir handledare.


