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Sammanfattning 

 

Svensk titel: Kapitalbudgetering och ekonomisk styrning – En fallstudie av svenska 

skogsindustrin 

 

English Title: Capital Budgeting and Management Control - A Case Study of the Swedish 

Forest Industry 

 

Författare: Robert Pilemalm och Mattias Thörnblad 

 

Handledare: Magnus Holmström 

 

Bakgrund: Investeringsbeslut är ett av de viktigaste besluten som tas av chefer i företag. 

Besluten grundar sig på investeringskalkyler, som ryms inom begreppet kapitalbudgetering. I 

företagsekonomisk litteratur beskrivs sällan samband mellan kapitalbudgetering och annan 

ekonomisk styrning, vilket innebär att det finns ett tomrum inom forskningsområdet. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag inom den svenska skogsindustrin 

utformar och använder kapitalbudgetar som beslutsunderlag samt utreda och förklara 

sambandet mellan kapitalbudgetering och annan ekonomisk styrning.  

 

Metod: I studien har kvalitativ metod och fallstudier använts. Empirin grundas på 

datainsamling genom fyra semistrukturerade intervjuer av respondenter från fallföretagen 

SCA, Stora Enso, Holmen och Billerud. 

 

Slutsatser: Kapitalbudgetering som det beskrivs i företagsekonomisk litteratur är ingen 

adekvat definition. Kapitalbudgetering består i själva verket av två delprocesser, vilka är 

investeringsbudgetering och investeringsprocessen. Det finns tydliga samband mellan 

kapitalbudgetering och annan ekonomisk styrning genom att ”action controls”, ”results 

controls”, ”boundary systems” och ”diagnostic control systems” används. Kapitalbudgetering 

är ett ekonomiskt styrsystem för att skapa och upprätthålla målkongruens inom en 

organisation.  

 

Nyckelord: Kapitalbudgetering, ekonomisk styrning, svenska skogsindustrin, 

investeringskalkyler, investeringsbedömning 

 



 

Abstract 

 

English Title: Capital Budgeting and Management Control - A Case Study of the Swedish 

Forest Industry 

 

Svensk titel: Kapitalbudgetering och ekonomisk styrning – En fallstudie av svenska 

skogsindustrin 

 

Authors: Robert Pilemalm and Mattias Thörnblad 

 

Supervisor: Magnus Holmström 

 

Background: Investment decisions are among the most important decisions made by 

managers in companies. These decisions are based upon investment appraisals that are a part 

of the capital budgeting concept. Within Business administration research relationships 

between capital budgeting and management control are rarely described and there is a gap in 

theory. 

 

Aim: The purpose of this thesis is to describe how companies within the Swedish Forest 

Industry perform and use their capital budgets and to investigate and explain relationships 

between capital budgeting and management control.  

 

Method: For this study qualitative method and case studies have been used. The empirical 

findings were based on four semi structured interviews with respondents from the cases SCA, 

Stora Enso, Holmen and Billerud.   

 

Conclusions: Capital budgeting as it is described in Business administration research is not 

an adequate definition. As a matter of fact, capital budgeting is divided to two partial 

processes, which are investment budgeting and the investment process. There exist obvious 

relationships between capital budgeting and management control in the sense that action 

controls, results controls, boundary systems and diagnostic control systems are used. 

Furthermore, capital budgeting is a management control system used in order to maintain goal 

congruence.  

 

Keywords: Capital budgeting, management control, Swedish Forest Industry, capital 

budgeting techniques, investment appraisal 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 2009 stod den svenska skogsindustrin inför en drastiskt minskad efterfrågan, 

vilket innebar snabba och omvälvande förändringar av kostnader och priser på 

marknaden. Året innebar en av de mest dramatiska konjunkturskiftningarna som 

industrin genomgått under sin långa historia. Den efterföljande utvecklingen 

resulterade i utmaningar för företag verksamma inom industrin. Utmaningarna kan 

liknas vid prövningarna som en sjökapten möter, när han navigerar i en skärgårdsmiljö 

fylld med grynnor där finanskris och lågkonjunktur sänkt vattennivån. (Årsredovisning 

2009: Stora Enso, SCA, Holmen och Billerud) 

 

Allokering av resurser mellan olika investeringar är ett av de viktigaste besluten som 

görs av chefer i företag (McGrath et al., 2004; Bowman & Hurry, 1993).  Investeringar 

skapar grunden för företags värdeskapande processer och för deras framtida utveckling 

(Slagmulder, 1997). Investeringsbeslut blir därmed centrala för företags överlevnad och 

för att kunna skapa framgång på lång sikt, måste besluten vara välgrundade (Bennouna 

et al., 2010). Besluten baseras på investeringskalkyler och beräkningar som i 

företagsekonomisk litteratur ingår i begreppet kapitalbudgetering. Peterson och Fabozzi 

(2002) definierar kapitalbudgetering som den process där beslutsfattare analyserar 

investeringsmöjligheter för tillgångar som ska användas och generera fördelar åt 

företaget under tidsperioder överstigande ett år. I analysen används en eller flera 

investeringskalkyler och metoderna har det gemensamt att de påvisar om en investering 

är lönsam eller inte (Bennouna et al., 2010). Kapitalbudgetering blir därmed ett viktigt 

element för ett företags planering och dess ekonomiska styrsystem (Merchant & Van 

der Stede, 2007). Det sistnämnda begreppet kan definieras som formella, 

informationsbaserade procedurer och rutiner som används av chefer för att bibehålla 

eller förändra mönster i företags verksamhet (Simons, 1987). Det kan ske genom att 

chefer styr, övervakar och utvärderar personalens prestationer exempelvis i hur 

investeringar genomförs (Andersson och Oliver, 1987). Effektiviteten i 
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kapitalbudgetprocessen och den inkluderande investeringsanalysen beror på hur den 

influerar chefers beteende i hur de allokerar kapital mellan olika investeringar och 

projekt. Bower (1970) menar att problem som kan uppstå vid kapitalbudgetering i 

företag egentligen är generella styrningsproblem avseende kapitalallokering, 

investeringsanalys samt belöning till personalen. Om ett företag genomför investeringar 

som leder till minskad lönsamhet, sker som en konsekvens av beslutet en minskning av 

företagets värde (Peterson & Fabozzi, 2002). 

1.2 Problemdiskussion 

Sedan 1950-talet har forskningen inom kapitalbudgetering genomgått en betydande 

utveckling avseende hur kapitalbudgeteringstekniker ska användas. Förståelsen för hur 

diskonterade kassaflödesmodeller (DCF) ska användas vid valet mellan olika 

investeringar har ökat (Pinches, 1981). Remer och Nieto (1995a) framhåller att det finns 

25 olika typer av investeringskalkyler för utvärdering av investeringar och därför kan 

skillnaden mellan vilka metoder som används i svenska företag vara stor. Även vilka 

typer av beslut som investeringskalkylerna är hänförliga kan skilja mellan olika företag, 

exempelvis gällande vilken typ av tillgångar som avses och deras värde mätt i kronor 

(Sandahl & Sjögren, 2003). Investeringskalkylen är dock bara en liten del av 

kapitalbudgetprocessen och allt som är viktigt i ett investeringsbeslut kan inte 

monetariseras. Data som behövs för ett investeringsbeslut behöver dessutom inte vara 

tillgängliga för beslutsfattaren och att det kan vara oklart vilka konsekvenser 

investeringsbeslutet skapar för ett företag (Wouters, 2006). Harris och Raviv (1996) 

menar att mycket forskning har ägnats hur företag kan få externt kapital (lån) för att 

finansiera investeringar, men att för lite fokus har ägnats den interna processen. Det 

sistnämnda avser allokeringen av kapital inom organisationer och på vilka grunder 

prioriteringarna av investeringar sker, hur beslutsprocesserna fungerar samt om 

investeringarna ska genomföras eller inte. 

 

Pinches (1981) framhåller att det finns mycket kritik mot forskningen inom 

kapitalbudgetering (Se: Gold, 1976; Hastie; 1974; Heukensfeldt Jansen, 1977 och Kudla 

1980) på grund av att betydelsen av strategiska hänsynstaganden i samband med 

kapitalbudgetering inte understryks. Anledningen kan vara att det traditionella 
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förhållningssättet till kapitalbudgetering i litteraturen baseras på den neoklassiska 

skolan, vilken enligt Gordon, et al. (1988) utgår från att chefer fattar investeringsbeslut 

utifrån användandet av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. Dock kan 

kapitalbudgeteringsprocessen anses vara mer komplex och innehålla fler variabler än de 

som ingår i diskonterade kassaflödesmetoder (Alkaraan & Northcott, 2006; Merchant 

och Van der Stede, 2007). Besluts- eller planeringsprocessen för en eventuell 

investering beror i praktiken inte enbart på kalkyler och kvantitativa analyser, utan 

omfattar även icke finansiella överväganden. En del av komplexiteten kan därmed ligga 

i att beslutsfattare måste ta hänsyn till lagerutrymme, maskinkapacitet, miljöaspekter 

med mera (Merchant & Van der Stede, 2007; Harris och Raviv, 1996). Slagmulder 

(1997) påpekar att när kapitalbudgeteringsprocessen summeras till ett läge där ett beslut 

ska fattas, minskar betydelsen av icke finansiella överväganden. Hon refererar i detta 

sammanhang till Bower (1970) och framhåller att investeringsprocessen i praktiken är 

mindre systematisk än vad som framgår i företagsekonomisk litteratur. Resonemanget 

stöds av Segelod (1996), som anser att forskningen inom kapitalbudgetering främst 

fokuserar på undersökningar av hur diskonterade kassaflödesmodeller praktiskt används 

i företag.  

 

Enligt Slagmulder (1996) redogör forskare sällan för samband mellan 

kapitalbudgetering och andra delar av ekonomiska styrsystem i företagsekonomisk 

litteratur. Hon menar att det bara finns ett fåtal undersökningar som fokuserar på att 

skapa förståelse för relationen mellan ekonomisk styrning och strategiska 

investeringsbeslut (Slagmulder, 1997; Se artiklarna: Aharoni, 1966; Bower, 1970; 

Carter, 1971; Marsh et al., 1988; Lumijarvi, 1991; Butler et al., 1993). Resonemanget 

stöds av Alkaraan och Northcott (2006), som framhåller att det finns mycket forskning 

kring beslutsfattande inom kapitalbudgetering generellt, men att det saknas underlag om 

hur strategiska investeringsbeslut fastställs inom en organisation. Segelod (1996) 

beskriver i en studie hur chefer i stora svenska företag utför kontroll och styrning av 

investeringar inom organisationer. Tyvärr skapar studien ingen djupare förståelse för 

hur kapitalbudgeteringsprocessen är utformad, hur ekonomisk styrning och ekonomiska 

styrsystem i detalj används inom företagen samt hur investeringar rapporteras och 

utvärderas av chefer. Det finns därmed ett tomrum i litteraturen om sambanden mellan 
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kapitalbudgetering och ekonomisk styrning inom svenska företag. För att konkretisera 

och förtydliga problemdiskussionen har följande forskningsfrågor formulerats: 

 

 För vilka typer av beslut används kapitalbudgeten? 

 

 Vilka investeringskalkyler används för kapitalbudgetering?  

 

 Hur är kapitalbudgetprocessen utformad? 

 

 Vem gör kapitalbudgeten och vem fattar beslut om investeringar?  

 

 Hur används kapitalbudgeten som beslutsunderlag?  

 

 Hur görs uppföljningen av kapitalbudgeten? 

 

 Vilka samband finns mellan kapitalbudgetering och ekonomisk styrning?  

  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur företag inom den svenska skogsindustrin 

utformar och använder kapitalbudgetar som beslutsunderlag samt utreda och förklara 

samband mellan kapitalbudgetering och annan ekonomisk styrning.  

1.4 Avgränsningar och målgrupp 

Studien avgränsas till fallföretagen SCA, Stora Enso, Holmen och Billerud i den 

svenska skogsindustrin samt till investeringar i materiella tillgångar. Kapitalbudgetering 

är ett mångfacetterat begrepp i företagsekonomisk litteratur och denna uppsats avser 

inte att undersöka företagsförvärv eller köp av finansiella instrument. Uppsatsens 

målgrupp är ekonomstudenter vilka läser på avancerad nivå samt företag där det finns 

ett intresse för kapitalbudgetering och ekonomisk styrning. 

 



5 

2 Metod 

2.1 Kunskapssyn 

Vår kunskapssyn kan närmast liknas vid Kuhns (1996) vetenskapsfilosofi om paradigm. 

Kunskap inom ett ämnesområde kan beskrivas som ett paradigm, vilken kan ”fyllas på” 

med nya teorier om exempelvis ett fenomen, men ett paradigm kan också ”spricka” och 

ersättas av ett annat (Kuhn, 1996). Det gäller för företagsekonomi som är en 

samhällsvetenskaplig disciplin, där ämnesområden samtidigt kan innehålla 

konkurrerande paradigm på samma gång (Bryman & Bell, 2007). För att göra en 

liknelse kan påfyllnad av kunskap inom ett paradigm ske när medicinsk forskning leder 

till upptäckten av nya metoder för behandling av magsår. Ett känt exempel när ett 

tidigare paradigm ersatts med ett nytt paradigm var upptäckten att magsår orsakas av 

bakterier i tolvfingertarmen och inte primärt av människors stressiga livsstil (Thagard, 

1998).  

Paradigm kan även beskrivas som kluster av olika åsikter och föreskrifter, som påverkar 

hur en vetenskapsman genomför forskning och tolkar resultaten från forskningen (Kuhn, 

1996). Därmed kan olika paradigm inom företagsekonomi ge olika resultat vid 

forskning av ett specifikt fenomen. Annorlunda uttryckt ger forskning av ett företags 

prestationer från ett finansiellt, organisationsteoretiskt eller redovisningstekniskt 

perspektiv olika analyser och slutsatser och perspektiven kan liknas vid olika glasögon 

som forskaren använder för att se på ett problem. Vi har valt att undersöka fenomenet 

kapitalbudgetering i kontexten skogsindustrin med hjälp av det teoretiska perspektivet 

ekonomisk styrning. Paradigmet i denna uppsats är ekonomisk styrning och där saknas 

utförliga beskrivningar av sambanden med kapitalbudgetering och ekonomisk styrning 

(Bryman & Bell, 2007). Normalvetenskaplig forskning kan enligt Kuhn liknas vid att 

lägga pussel och vår förhoppning är att ”fylla på” paradigmet genom att bidra med en 

ny pusselbit. Det ska ske genom att utreda och förklara sambanden mellan ekonomisk 

styrning och kapitalbudgetering. (Molander, 1998) 
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2.2 Forskningsansats 

Vår studie beskriver fenomen som kan uppfattas på olika sätt av olika individer och 

därför har vi valt kvalitativ metod eftersom den kan definieras som en tolkning och 

förståelse av människors verklighet (Bryman & Bell, 2007; Holme & Solvang, 1998). 

Kvalitativ metod använder ord för att skapa förståelse för forskningsproblem och syftet 

med metoden är främst att få en förståelse för den kunskap som inhämtas (Bryman & 

Bell, 2007). Vi anser att kvalitativ metod utmärks av att en enkel frågeställning kan 

följas av ett innehållsrikt och detaljerat svar. Den passar för en studie som innehåller en 

form av komplexitet på grund av att ett undersökt fenomen ter sig olika beroende på 

situation eller sammanhang och ett svar på en frågeställning kan bli ”det beror på” 

(Trost, 2005). Vi menar därför att kvalitativ metod passar för denna uppsats, eftersom 

den tillåter studier av multipla samband samt komplexa fenomen och den skapar en 

frihet vid datainsamling och analys (Gustavsson, 2004). Det är en forskningsansats som 

kan ge ett rikt material i den empiriska datainsamlingen och upptäckten av intressanta 

mönster kopplade till forskningsfrågor. Av dessa anledningar möjliggör kvalitativ 

metod utförliga beskrivningar av sambanden mellan kapitalbudgetering och ekonomisk 

styrning. (Trost, 2005) 

 

I studien har fallstudier valts som forskningsstrategi, eftersom de är lämpliga för nya 

forskningsområden inom vilka det inte existerar adekvata teorier (Ferreira & Merchant, 

1992). En fallstudie kan inriktas på att ge förståelse för kausala samband som existerar 

under de förhållanden som råder vid ett specifikt fall. Vidare kan syftet med en 

fallstudie vara att beskriva ett fenomen, testa en teori eller göra försök att generera en ny 

modell och det görs i denna uppsats (Eisenhardt, 1989). Efter valet av fallstudier som 

forskningsstrategi blir nästa steg i uppsatsprocessen att bestämma antalet fallstudier som 

ska göras. En studie av enbart ett fall i har begränsningar dels gällande resultatets 

generaliserbarhet, men också avseende den ökade sannolikheten för att bedömningen av 

resultatet blir ”vinklat” grundat på vår förförståelse (Leonard-Barton, 1990). På grund 

av dessa två faktorer bestämde vi oss för att studera fyra fallföretag, vilket var lämpligt 

med tanke på den begränsade tidsperioden för studiens genomförande. Nackdelen med 

att inte studera fler fall är att det inte nödvändigtvis leder till att mättnad uppstår i 
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resultatet. Mättnad betyder att en situation uppstår då ett visst antal fall har undersökts 

och ytterligare fall inte längre ger något nytt empiriskt bidrag utöver de studerade fall 

som redan är gjorda (Eisenhardt, 1989). 

 

Tillgången till organisationer som passar uppsatsens frågeställning kan utgöra ett hinder 

för fallstudier, vilket bland annat kan bero på att företags personal kan ha begränsat med 

tid för aktiviteter som inte är direkt hänförliga till ordinarie arbetsuppgifter. För att det 

inte skulle begränsa insamlingen av information till studien, lade vi därför ner mycket 

tid på att få tillgång till fallföretagen. Det skedde i ett första steg genom att vi 

kontaktade de utvalda fallföretagen och berättade kortfattat om uppsatsens syfte. 

Därefter frågade vi om lämpliga personers kontaktuppgifter (exempelvis business 

controller) och sedan kontaktade vi dem via e-mail. Efter en första e-mailkontakt 

gjordes uppföljning via telefonsamtal med bokning av intervjutid eller vidarebefordring 

till andra personer på företagen som hade mer kunskap inom kapitalbudgetering och 

ekonomisk styrning. (Baxter et al., 1998) 

2.3 Val av fallföretag och respondenter 

Vi valde att undersöka endast en industribransch på grund av att det lättare möjliggör 

generaliseringar inom branschen. Valet föll på den svenska skogsindustrin beroende på 

att den är kapitalintensiv och att företagen i industrin därmed är tvungna att fatta 

välgrundade investeringsbeslut. I skogsindustrin valdes fallföretagen Stora Enso, SCA, 

Holmen och Billerud, eftersom de är de fyra största svenska börsnoterade 

skogsindustriföretagen baserat på omsättning (Skogsindustrin en faktasamling, 2009). 

Anledningen till att vi beslutade att göra en fallstudie av stora företag är att de enligt 

Segelod (1998) i större utsträckning använder avancerade investeringskalkyler (DCF) 

än vad som förekommer i små och medelstora företag. Ett annat kriterium som vi hade 

vid valet av fallföretag är att de är tillverkande företag och att de följaktligen investerar i 

materiella anläggningstillgångar som används under lång tid. Respondenterna valdes 

utifrån de ansvarsområden som de på respektive företag och urvalet kan liknas vid ett 

problemorienterat urval. Det innebär att urvalet har skett med grund av att 

respondenterna har anknytning till uppsatsens problematisering (Arbnor & Bjerke, 

2004). Vi kontaktade business controllers på företagen för att de har ansvar för 
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investeringsbedömning, kapitalbudgetering och den ekonomiska styrningen i företagen 

och därför sannolikt besitter störst kunskap inom det ämnesområde som undersöks i 

studien. Två av respondenterna är business controllers på koncernnivå och den tredje är 

ekonomichef på ett av affärsområdena och har arbetat som business controller där under 

de senaste åtta åren. Den fjärde respondenten är business controller på 

affärsområdesnivå. De två sistnämnda respondenterna har under intervjuerna framhållit 

att de rutiner som finns för investeringskalkylering, avkastningskrav med mera, vilket 

behandlas i uppsatsen, är koncerngemensamma och därmed finns standardiserade 

procedurer som bestäms centralt i de specifika företagen. 

2.4 Datainsamling 

Insamling av data från intervjuer har dominerat den sociala forskningen och att ställa 

frågor till en respondent kan ge värdefull information om hans eller hennes tidigare 

erfarenheter, agerande samt värderingar och passar således för vår studie. I ett första 

steg gjordes en provintervju med en ekonomstudent i syfte att utvärdera intervjuguiden 

och för att undersöka om intervjufrågorna uppfattades på det sätt som vi önskade. 

Provintervjun gav värdefulla kommentarer och en ny version av intervjuguiden 

utformades, vilken godkändes av vår handledare och mailades till respondenterna innan 

intervjuerna genomfördes (Foddy, 1995). Anledningen till att vi skickade intervjuguiden 

i förväg var att respondenterna skulle vara förberedda innan intervjun (Baxter & Chua, 

1998). Validitet är studiens giltighet och svarar på om resultatet avspeglar verkligheten 

samt om frågorna mäter det som de avser att mäta (Arbnor & Bjerke, 2004). Olika 

personer kan tolka frågor på olika sätt och därför anser vi att studiens validitet ökade 

efter genomförd provintervju, intervjuguidens granskning av handledaren samt att 

respondenterna fick läsa den i förväg. De kunde därför förbereda sig inför intervjuerna 

och hade möjligheten att be oss förtydliga frågorna innan intervjuerna om de 

uppfattades otydliga (Bryman & Bell, 2007). 

För att öka studiens kvalitet är det viktigt att förhålla sig till regler under och i 

anslutning till intervjun. Det förstnämnda kan exempelvis vara inspelning, vilket 

genomfördes under de fyra intervjuerna och kompletterades med korta 

minnesanteckningar. Under intervjun började vi med att ställa frågor som var av den 
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arten att respondenten enkelt skulle kunna svara på dem och att de skulle kunna känna 

sig bekväma i intervjusituationen. Alla fallföretag och respondenter fick möjligheten att 

vara anonyma, men valde att låta oss publicera sina namn. Efter de inledande 

frågorna ”gick vi djupare” och ställde fokuserade frågor som är direkt hänförliga till 

studiens syfte. I intervjuns slutfas gick vi tillbaka till kortare och enklare frågor. Vi gav 

även respondenten möjligheten att förtydliga eller komplettera sina svar och att ställa 

frågor till oss (Baxter & Chua, 1998). Vi genomförde personliga intervjuer på grund av 

att kroppsspråk, ansiktsuttryck med mera är viktiga i samtalet med en person för att 

förstå och tolka informationen på ett korrekt sätt i enlighet med det som respondenterna 

vill få sagt (Bryman & Bell, 2007). Intervjuerna genomfördes i respektive företags 

lokaler den 29:e november till den 3:e december 2010 och samma intervjuguide 

användes under de fyra intervjuerna. De tog cirka 40 till 50 minuter att genomföra och 

var semistrukturerade på grund av att vi ställde följdfrågor och kompletterande frågor 

till respondenterna. Efter att intervjuerna hade genomförts, transkribering skett och 

empirin skrivits gjorde vi en respondentvalidering. Det innebar att respondenterna fick 

den färdigskrivna empirin mailad till sig med möjligheten att uppmärksamma eventuella 

missförstånd och att förtydliga textavsnitt. Denna möjlighet utnyttjades av tre av 

respondenterna och vi korrigerade texten utifrån deras kommentarer. Den fjärde 

respondenten godkände texten för publicering utan kommentarer. (Bryman & Bell, 

2007)  

2.5 Utformning av empiri, analys och slutsatser 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de ordagrant i separata dokument i 

enlighet med strukturen och ordningsföljden från intervjuernas genomförande. Utifrån 

dessa fyra dokument bearbetades rådatan och blev ett empiriavsnitt i en process och ett 

urval av den mest relevanta informationen för uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi 

valde att sammanfoga informationen från de olika intervjuerna under gemensamma 

rubriker, för att lättare identifiera samband och motsägelser hos fallföretagen samt ge 

läsaren en bättre överblick. När empirin var klar, skrevs analysen och från den gjordes 

egna kommentarer och tolkningar av resultatet. I analysen besvaras uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor och i slutsatserna presenteras vårt teoretiska bidrag. Det utgörs av en 

definition och en modell, vars syfte är att komplettera paradigmet ekonomisk styrning. 
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2.6 Teoretiskt urval och källkritik 

Innan den teoretiska referensramen utformades gjordes en kunskapsöversikt i syfte att få 

en överblick på forskningen kring kapitalbudgetering och ekonomisk styrning. Utifrån 

kunskapsöversikten gjordes referensramen, där vi har valt att presentera befintliga 

begrepp, definitioner, teorier och modeller inom: 

 Kapitalbudgetering 

 Investeringskalkyler, avkastningskrav och diskontering 

 Ekonomisk styrning och ekonomiska styrsystem 

 Samband mellan kapitalbudgetering och ekonomisk styrning 

En del av den information som finns i referensramen är inte direkt hänförlig uppsatsens 

syfte, exempelvis ägnas en stor del av teorin till investeringskalkylerna i sin snäva 

bemärkelse. Anledningen är att vi önskar att läsaren ska få en utförlig beskrivning av 

kalkylerna, så att det går att skapa sig en förståelse för dem innan teorier om samband 

mellan ekonomisk styrning och kapitalbudgetering presenteras. Urvalet av teoretisk 

litteratur har skett genom sökning av vetenskapliga artiklar och elektroniska böcker i 

databaserna ”Business source premier”, ”Academic search premier”, ”ScienceDirect” 

och ”Google Schoolar” samt tryckta böcker från Humanistiska-samhällsvetenskapliga 

biblioteket vid Linköpings universitet. Källkritisk hänsyn har tagits främst till teoriernas 

relevans för uppsatsen och det sammanhang som de beskrivs i. Vidare har forskarens 

och publikationens genomslag diskuterats där exempelvis Porter valts framför andra 

författare inom strategi och ”Accounting, Organizations and Society” framför mindre 

välrenommerade vetenskapliga skrifter inom företagsekonomi. Slutligen har 

publikationens årtal varit en del i beslutet för val av källa där en nyare publikation valts 

framför en äldre. Kapitalbudgetering är ett forskningsområde vilket inte förändrats 

mycket med avseende på investeringskalkyler, varför några av de skrifter som använts 

publicerats för lång tid sedan. Det gäller exempelvis för kända publikationer av 

Mintzberg, Simons med flera, vilka valts på grund av det genomslag de haft inom 

ämnesområdet efter att de hade skrivits. (Bryman & Bell, 2007)  
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2.7 Studiens kvalitet 

Riktlinjer och förhållningssätt för användning av kvalitativ metod som 

forskningsstrategi behövs för att tillgodose studiens kvalitet (Tracy, 2010). Riktlinjerna 

går enligt Tracy att jämföra med ackorden som en musiker lär sig på gitarr för att sedan 

använda som grund vid skapandet av musik, som delvis består av magkänsla och 

improvisationer. Jämförelsen kan anses vara diffus, men den skapar förståelse för varför 

regler och riktlinjer är viktiga att förhålla sig till vid användandet av kvalitativ metod 

och intervjuer för datainsamling (Baxter & Chua, 1998). Tracy (2010) beskriver åtta 

förhållningssätt för kvalitativ metod, vilka vi har förhållit oss till och de presenteras i 

kommande text under egna rubriker med en förklaring om hur vi relaterat till dem: 

 

1. Ämnesrelevans – Ämnet som studeras i uppsatsen ska vara relevant inom 

ämnesområdet och vi har identifierat det genom att läsa forskningsartiklar som 

uppmärksammat att samband mellan kapitalbudgetering och ekonomisk styrning sällan 

beskrivs. Uppsatsens ämne ska också vara intresseväckande och signifikant för 

företagsekonomi, vilket vi anser att det är på grund av investeringar är betydelsefulla 

om företag ska bli framgångsrika.  

 

2. Riklig kontext – Vi har strävat efter att ge utförliga beskrivningar av 

den ”verklighet” som studerats och presenterats i empirin. Det har blivit möjligt genom 

en detaljerad återgivelse av respondenternas redogörelser om ekonomisk styrning och 

kapitalbudgetering. 

 

3. Uppriktighet – I uppsatsen har vi strävat efter att vara ärliga och transparanta med de 

metodval som gjorts och genom att göra en detaljerad beskrivning av hur studien 

genomförts. Uppsatsen har granskats av handledare och opponenter under fem 

uppsatsseminarier innan framläggning. 

 

4. Trovärdighet – I empirin har vi eftersträvat att ge utförliga beskrivningar, 

detaljerade förklaringar och resonemang av den “verklighet” som respondenterna 

förmedlat till oss. Trovärdigheten i studien har ökat av tidigare nämnd 
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respondentvalidering, eftersom respondenterna fick möjlighet att granska och korrigera 

empirin. 

 

5. Resonans- Begreppet syftar till den betydelse uppsatsen har för dess läsare. Vi har 

eftersträvat att använda ett lättförståeligt språk med tydliga och konkreta beskrivningar. 

Resonans avser också generaliserbarhet och på grund av att de företag vi studerat väl 

representerar den svenska skogsindustrin tycker vi att studien har generaliserbarhet för 

stora företag inom denna industribransch. Vidare anser vi att den definition och den 

modell som presenteras kan ha ett generellt värde för kapitalintensiva företag och inte 

enbart för skogsindustrin. Dock är det av vikt att läsaren själv får göra den slutgiltiga 

bedömningen av generaliserbarheten i uppsatsens resultat och vilket värde det har. 

 

6. Resultatets giltighet – Det är svårt att få en total överblick över all forskning inom 

ett ämnesområde under tio veckors arbetstid, men vår förhoppning är att vi har lämnat 

ett bidrag till paradigmet ekonomisk styrning.  

 

7. Etisk – I strävan att genomföra en etisk studie har respondenterna fått möjligheten att 

vara anonyma samt korrigera de texter som baseras på deras intervjuer. Etiken i 

uppsatsen kan också sägas ha ökat på grund av tidigare nämnd granskning av 

handledare och opponenter. 

 

8. Meningsfullt sammanhang – I uppsatsen har vi strävat efter att besvara 

forskningsfrågorna på ett tydligt sätt och vi anser att kvalitativ metod, fallstudier och 

intervjuer är ett lämpligt val av forskningsmetod och forskningsstrategier för vår studie.  



13 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Kapitalbudgetering 

3.1.1 Kapital och investeringar 

Begreppet kapital kan ha olika betydelser för olika individer och i vanligt tal tänker 

förmodligen gemene man på pengar som ett synonym till ordet. I ett företagsekonomiskt 

perspektiv har kapital dock en annan innebörd och är en tillgång vilken förväntas ge 

avkastning åt ägaren (Chalupnicek, 2010). Peterson och Fabozzi (2002) definierar 

kapital som företagets totala tillgångar, vilka består av såväl materiella tillgångar som 

immateriella tillgångar. Materiella tillgångar som används under tidsperioder 

överstigande ett år (långa tidsperioder) är fokus för denna uppsats och kan exempelvis 

bestå av maskiner och fastigheter medan immateriella tillgångar kan bestå av patent och 

goodwill. Företag investerar kontinuerligt i tillgångar och dessa generar inbetalningar 

och utbetalningar för företagen. Syftet med en investering är att den ska ge ökat värde åt 

aktieägarna, vilket på lång sikt innebär att kassaflödena ska vara positiva (Peterson & 

Fabozzi, 2002).  Sunder (1980) menar att det också är rimligt att anta att det företag som 

genomför investeringen vill kompenseras för risken som uppstår vid en investering och 

därför göra en vinst på investeringen. Habib (2008) menar att det är centralt att allokera 

knappa resurser till lönsamma investeringsmöjligheter, för att skapa värde och analysen 

kan bestå av kapitalbudgetar (Anthony & Govindarajan, 2003). 

3.1.2 Innebörden av begreppet kapitalbudgetering 

Mao (1970) menar att det är svårt att med ett fåtal ord beskriva vad som är 

kännetecknande för kapitalbudgetering, men att teorierna som ligger till grund för 

begreppet är av kvantitativ art. Vatter (1960) framhåller att kapitalbudgetering 

innehåller en mängd olika matematiska formler och de har gemensamt att de har skapats 

i ett försök att förena alla finansiella omständigheter som påverkar en investering. 

Formlerna används sedan som primärt beslutsunderlag för att acceptera eller förkasta 

investeringsförslaget eller för att göra en rangordning över investeringsalternativen efter 

prognostiserade kassaflöden. Peterson och Fabozzi (2002) framhåller att 
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investeringskalkylerna som används i kapitalbudgetering uttrycks i siffror och ger 

exakta svar, vilket ger intryck av en sorts objektivism. Investeringsbedömningar är dock 

subjektiva och Peterson och Fabozzi (2002) menar att de kan bestå av en mängd olika 

variabler, vilka påverkar den slutgiltiga analysen. Gordon et al. (1988) framhåller att 

både ekonomiska och icke-ekonomiska synsätt påverkar en allokering av resurser till 

investeringar. Resonemanget delas av Merchant och Van der Stede (2007), som 

framhåller att resursallokering är en ickemekanisk process och att variabler som är svåra 

att kvantifiera påverkar bedömningen. Exempelvis kan individers förhandlingsförmåga, 

maskinkapacitet, lagerutrymme med mera påverka det slutgiltiga beslutet för om 

investeringen ska genomföras eller inte (Merchant och Van der Stede, 2007). I 

slutändan beror därmed kapitalbudgetering på en beslutsfattares förmåga att fatta 

rationella beslut (Schultz och Cheng, 2002). I ett försök att definiera kapitalbudgetering 

beskriver Horngren et al. (2005) kapitalbudgetering som en beslutsprocess relaterad till 

kapitalinvesteringar vilka löper över lång tid. Definitionen tar både hänsyn till 

processen och tidsaspekten och därför följer vi Horngren et al:s (2005) definition av 

begreppet kapitalbudgetering i uppsatsen. 

3.2 Användning av investeringskalkyler i företag 

Segelod (1998) framhåller att större företag använder avancerade investeringskalkyler 

och metoder i större utsträckning än små företag. Dock använder stora företag enkla 

metoder på mindre resultatenheter samt vid mindre investeringar. Segelod menar att 

empiriska studier under åren 1990-1993 visade att 90 % av de stora svenska företagen 

använde diskonterade kassaflödesmodeller (DCF). I en senare studie gjord av Sandahl 

och Sjögren (2003) undersöktes de mest vanligt förekommande investerings- och 

kalkylmetoderna i svenska företag. Studiens urval bestod av 528 företag varav 500 var 

de största företagen i Sverige. Datainsamlingen skedde genom svarsenkäter och 128 

företag (24.4 %) valde att svara, vilket vi anser är en godkänd svarsfrekvens i 

sammanhanget. (Sandahl & Sjögren, 2003) 

 

Vi valde att presentera de sju vanligaste metoderna som förekommer i 

företagsekonomiska textböcker i nedanstående tabell och de var även de sju mest 

frekvent använda metoderna enligt undersökningen. Tabellen visar hur många procent 
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av företagen från studien som använder respektive metod och visar således 

rangordningen av vilka metoder som är vanligast. Bolagen som ingick i studien var 

både privata, och offentliga (Sandahl & Sjögren, 2003). 

 

 

Metod Procent som använder 

metoden 

Antalet som använder 

metoden 

Payback-metoden 78,1 100 

Nuvärdesmetoden 52,3 67 

Expense calculation 30,5 39 

Costing 27,3 35 

Internräntemetoden 22,7 29 

Redovisningsmetoder 21,1 27 

Annuitetsmetoden 10,2 13 

 
Tabell 1: Sammanställning av Sandahls och Sjögrens, (2003) studie av de vanligaste investeringskalkylerna i svenska 

företag.   

 

3.3 Investeringskalkyler 

3.3.1 Investeringar och diskontering 

En investering och det förlopp som uppstår på grund av den i form av kassaflöden 

brukar vanligtvis visualiseras med hjälp av en tidslinje (Berk & DeMarzo, 2007). Vid en 

första tidpunkt visas utbetalningen som investeringen innebär och denna benämns 

grundinvesteringen. Investeringen antas ha en ekonomisk livslängd, vilket inte ska 

förväxlas med den tid som det går att använda tillgången rent tekniskt, utan det är den 

tidsperiod som det är ekonomiskt riktigt att använda den eller den period som 

investeringen förväntas nyttjas och ge avkastning (Damodaran, 2002). För varje år 

mellan tidpunkten för grundinvesteringen och den ekonomiska livslängden visas 

kassaflöden, vilka består av ett positivt kassaflöde i form av en inbetalning och ett 

negativt kassaflöde i form av en utbetalning. Kassaflöden är i realiteten fördelade över 

hela året, men i representationen har de samlats som om alla kassaflöden skedde i slutet 

av året (Horngren et al., 2005). Vidare antas tillgången dessutom ha ett värde vid slutet 

av den ekonomiska livslängden, vilket benämns investeringens restvärde. Om den 
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investerade tillgången avyttras, innebär det ett positivt kassaflöde och detta tas det 

hänsyn till i de flesta investeringskalkyler. (Berk & DeMarzo, 2007) 

 
 

Figur 1: Tidslinje med olika inbetalningar och utbetalningar (Andersson, 2008). Egen bearbetning. 

 

De flesta investeringskalkyler bygger på att kassaflödena i form av inbetalningar och 

utbetalningar för varje år hänförliga till en viss investering flyttas i tiden, vilket kallas 

för diskontering. Anledningen till att kassaflödena diskonteras i kalkylen är 

grundantagandet att pengars värde förändras över tid och att ett visst belopp idag är mer 

värt än samma belopp i framtiden (Berk & DeMarzo, 2007). Det beror på att pengarna 

kan förräntas över tiden, exempelvis genom insättning på ett sparkonto. Den ränta som 

investeringskalkylen tar hänsyn till genom att inbetalningar och utbetalningar eller 

differensen mellan dem diskonteras kan kallas för kalkylränta eller avkastningskrav. 

Med hjälp av kalkylräntan går det att räkna ut hur mycket ett visst belopp i framtiden är 

värt vid nutidpunkten och det är då som en diskontering görs. Resultatet av 

diskonteringen benämns nuvärde och det blir ett framtida värdes belopp idag och det 

kan uttryckas med följande matematiska uttryck (Remer & Nieto, 1995a): 

 

tid 

Inbetalningar 

Utbetalningar 

 

    t0                 t1                 t2                 t3                 t4                 t5                tn 
 

 

 

 

 

 

               t2        t3         t4         t5         t6 

G 

R I 

U 

G = Grundinvestering 

I  = Inbetalning per år 

U = Utbetalning per år 

R = Restvärde 

n  = Ekonomisk livslängd 

t0 = Tidpunkten för investering  

 

Dessutom används betäckningarna 

a  = I – U = Årligt inbetalningsöverskott 

r   = Kalkylränta 
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nr

CF
PV

)1(
 

PV är nuvärdet 

CF är kassflödet 

r är kalkylräntan 

n är antalet år från nutidpunkten 

För att illustrera denna formel följer ett eget enkelt räkneexempel. Om två år förväntas 

ett kassaflöde om 121 tkr och kalkylräntan sätts till 10 %. Det ger nuvärdet:  

100
)1,01(

121
2

PV  

 

Ett viktigt beslut vid investeringsbedömning är att välja kalkylränta och det kan göras 

på flera olika sätt, varav en av de vanligaste metoderna är WACC vilket står 

för ”Weighted Average Capital Cost” (Eschenbach & Cohen, 2006). WACC:en kan 

enkelt sett uttryckas som företagets kapitalkostnad och vikterna i formeln utgörs av 

kvoten mellan eget kapital och totalt kapital respektive kvoten mellan främmande 

kapital och totalt kapital. Innebörden är att avkastningskravet är summan av kostnaden 

för eget kapital (ägarnas avkastningskrav * E/T) och kostnaden för företagets lån 

(långivarnas avkastningskrav * S/T). Det blir ett totalt avkastningskrav (en kalkylränta) 

för företaget vilket används för att diskontera kassflöden. Formeln för WACC utan 

hänsyn till skatt uttrycks (Booth, 2007): 

 

T

S
R

T

E
RWACC se **  

 

E är företagets egna kapital 

S är främmande kapital (exempelvis skulder) 
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T är företagets totala kapital 

Re är avkastningskravet på det egna kapitalet 

Rs är räntesatsen på det främmande kapitalet 

 

3.3.2 Nuvärdesmetoden (NPV) 

Vid användning av nuvärdesmetoden diskonteras en investerings uppskattade 

betalningsströmmar till ett nuvärde. Det kan också ske genom att räkna ut ett värde vid 

en specifik tidpunkt i framtiden, det vill säga ett framtida nuvärde av en investering. När 

nuvärdesmetoden används exkluderas grundinvesteringen från diskonteringen, eftersom 

den sker i anslutning till nutid och inte behöver justeras baserat på tidens inverkan på 

det monetära värdet (Keown et al., 2005). Den kalkylränta som används vid 

diskonterade metoder är ofta likställt med avkastningskravet. Beräkningens resultat ger 

ett nuvärde, vilket ska vara större än noll för att investeringen ska anses vara lönsam. 

Vid jämförelser mellan flera olika investeringar väljs den som ger högst nuvärde. 

(Damodaran, 2002) 

3.3.3 Annuitetsmetoden 

När annuitetsmetoden används, diskonteras inbetalningar och utbetalningar som hänger 

samman med en specifik investering först till ett aggregerat nuvärde (nuvärdena för de 

olika årens betalningar summeras). Det som skiljer denna metod från nuvärdesmetoden 

är att detta nuvärde därefter omräknas till jämna och årliga kassaflöden över den 

tidsperiod som investeringen avser (Brealey & Myers, 2003). När nuvärdet är beräknat, 

går det att kalkylera annuiteten med hjälp av följande formel (Remer & Nieto, 1995a):  

 

nr

PVr
A

)1(1

*
 

PV är nuvärdet 

r är kalkylräntan 

n är antalet år från nutidpunkten 
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Om nuvärdet från det tidigare exemplet med nuvärdet 100 tkr används till vårt andra 

exempel med förutsättningarna att kalkylräntan är 10 % samt att investeringen omfattar 

två år, kommer det att ge följande annuitet: 

58
)1,01(1

100*1,0
2

A  

Metoden är lämplig när ett företag ska jämföra investeringsalternativ som sträcker sig 

över olika långa tidsperioder som maskiner med olika långa livslängder. 

Annuitetsmetoden möjliggör en överblick över de årliga kostnader som en investering 

genererar och det kan skapa en bättre förståelse för möjligheterna med investeringen i 

jämförelse med exempelvis ett nuvärde. Ifall annuitetsberäkningen ger en positiv 

annuitet, ska den genomföras och vid en jämförelse mellan olika investeringsalternativ 

ska den investering som ger högst annuitet väljas, då allt annat är lika (Remer & Nieto, 

1995a). 

3.3.4 Internräntemetoden (IRR) 

Vid internräntemetoden beräknas inte nuvärdet på samma sätt som vid 

nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden, utan istället beräknas en kalkylränta som 

namnges internränta. Med denna metod sätts kalkylräntan till en okänd ränta, vilken är 

den sökta internräntan. Nuvärdet av alla kassaflödena uttrycks med den okända räntan 

och detta nuvärde sätts till noll (Horngren et al., 2005), vilket följaktligen ger en 

ekvation ur vilken internräntan kan lösas ut. Att nuvärdet sätts till noll kommer att göra 

att internräntan blir den högsta kalkylränta som kan tillåtas, för att investeringen ska 

vara lönsam. Vidare jämförs den beräknade internräntan med den kalkylränta som satts 

som krav på investeringen. Om kalkylräntan är mindre än internräntan kommer 

investeringen att bli lönsam och uppfyller kriteriet för att genomföras (Keown et al., 

2005). 

 

Eftersom omständigheterna kring en investering kan se olika ut med olika kassaflöden 

och olika antal år som investeringen omfattar, kommer ekvationerna att vara av helt 

olika slag (Remer & Nieto, 1995a). Av den anledningen finns det inte något explicit sätt 

att illustrera en sådan ekvation generellt och därför ges ett sifferexempel direkt för 
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denna metod. För att ekvationen inte ska bli för svår att lösa och för att den ska gå att 

lösa algebraiskt, har vårt exempel tillrättalagts och situationen är inte helt realistisk. 

Enligt exemplet är utbetalningen för investeringen 100 tkr och den förväntas ge ett 

positivt kassaflöde på 110 tkr år 1. Det ger med internräntemetoden som utgångspunkt 

ekvationen nedan. Om ekvationen löses blir internräntan 10 % och en läsare kan med 

lätthet kontrollera att detta är lösningen till ekvationen. 

 

1,00
1

110
100 r

r
 

  

3.3.5 Payback-metoden 

Payback-metoden är ett enkelt tillvägagångssätt för att bedöma en investering och 

metoden syftar till att räkna ut den tid som åtgår tills dess att betalningsöverskotten 

återbetalat grundinvesteringen. Denna tidsperiod kallas för payback-tid, vilken 

exempelvis kan vara fem år och i många företag används payback-metoden vid en första 

preliminär bedömning (Yard, 2000). Med den skapas en snabb överblick över 

uppenbara inbetalningar och utbetalningar och kan användas utan diskonterade 

kassaflöden. Det går dock att ta hänsyn till den monetära tidsaspekten och utveckla 

metoden genom att diskontera betalningsflödena (Remer & Nieto, 1995b). I 

grundmodellen har dock betalningsströmmarna inte diskonterats och med payback-

metoden beaktas inte heller kassaflöden efter payback-perioden (Yard, 2000). Då 

betalningsströmmarna är lika stora varje år blir beräkningen trivial, därför kommer vårt 

eget konstruerade exempel att avse en investering som kostar 100 tkr och med de 

positiva betalningsströmmarna 50, 30, 40 samt 20 under år ett till år fyra. Då 100 ligger 

mellan 80 (30 + 50) och 120 (50 + 30 + 40) går det att komma till insikt om att 

betalningstiden måste ligga inom intervallet två till tre år. Genom följande ekvation 

räknas payback-tiden, PB, ut: 
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3.3.6 Redovisningsmetoder och kostnadsberäkningsmetoder 

Redovisningsmetoder baseras i huvudsak på att olika lönsamhetsmått beräknas, vilka 

förväntas bli följden av att en viss investering görs. Inbetalningar subtraherat med 

utbetalningarna för ett visst år definieras som nettovinst. För att det ska gå att avgöra 

om en investering är lönsam över investeringens hela livslängd, beräknas medelvärdet 

av samtliga årens nettovinster. Det enklaste lönsamhetsmåttet fås genom att dividera 

detta medelvärde med investeringens bokförda värde vid investeringstidpunkten. En 

annan modifierad metod använder istället medelvärdet av det bokförda värdet över 

livslängden och i detta fall har således investeringens avskrivningar tagits med i 

beräkningen. Beslutet att en viss investering ska göras eller inte tas genom att en 

investerings lönsamhet jämförs med en minsta accepterad nivå på lönsamhet. 

Ytterligare en metod är Hoskolds metod, vilken även tar hänsyn till att det efter 

investeringen dessutom ska finnas kapital till en ersättande nyinvestering efter den 

aktuella investeringens livslängd. (Remer & Nieto, 1995b)  

 

Två andra metoder som används för investeringsbedömning är ”Expense Calculation” 

och ”Costing”, vilka har gemensamt att de i huvudsak fokuserar på de kostnader som en 

investering kommer att ge upphov till. Detta skulle till exempel kunna röra sig om att 

beakta rörliga kostnader, fullkostnader samt kostnader för hela perioder eller livscykler. 

(Sandahl & Sjögren, 2003) 

 

3.4 Ekonomisk styrning och kapitalbudgetering  

3.4.1 Ekonomisk styrning 

Ekonomisk styrning definieras av Anthony et al., (1989) som en process för att styra en 

sammansättning av olika variabler i syfte att uppnå ett mål. De menar att det är ett 

omfångsrikt koncept som är applicerbart på människor, materiella tillgångar, olika 

situationer och organisationer. Av denna anledning är det viktigt att fastslå att 

ekonomisk styrning som begrepp har olika innebörd för olika människor. I ett försök att 

kategorisera två olika innebörder uttrycker Chua et al., (1989) ekonomisk styrning som 
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styrning i betydelsen reglering och manövrering eller styrning som en process av 

ekonomisk styrning och maktkontroll. 

 

I sin artikel ”A framework for Management Control Research” menar Herath (2007) att 

styrningsprocessen kräver att en organisation gör en förteckning eller kategorisering av 

olika steg som ska följas. Stegen ska bestå av specifika mål för företaget och mätningen 

av hur väl målen uppnås. Herath följer Merchants (1982) resonemang om att chefer 

ska ”översätta” målen till strategier och planer och chefernas uppgift är att agera på ett 

sätt som gör att målen uppnås. Det ska ske så att strategierna och planerna för respektive 

avdelning eller resultatenhet i organisationen genomförs i enighet med dess 

övergripande mål. Då uppstår en form av målkongruens och personalen arbetar i 

enlighet med samma strategi (Herath, 2007). Strategi kan enligt Porter (1996) definieras 

som ett företags skapande av en unik och värdefull position på en marknad med hjälp av 

olika aktiviteter. Det kan exempelvis vara strategin att sälja produkter till ett lågt pris till 

en stor mängd konsumenter (t.ex. IKEA). Simons (1994) menar att det finns en 

koppling mellan ekonomiska styrsystem och strategi i den bemärkelsen att ekonomiska 

styrsystem finns för att implementera ett företag strategi och det ska därigenom bidra till 

uppnåendet av företagets mål. Även Anthony och Govindarajan (2007) framhåller 

resonemanget och belyser med en modell att det finns ett samband. 

 

Figur 2: Anthony och Govindarajans (2007) modell av sambandet mellan ekonomiska styrsystem och strategi. 
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Modellen visas i figuren ovan och stegen i den inkluderar planering över vad företaget 

ska genomföra, koordinering av aktiviteterna för olika delar inom organisationen samt 

kommunikation och utvärdering av information. Stegen i processen åtföljs av att 

beslutsfattare inom organisationen måste bestämma vad som ska ske och influera 

personalen att ändra sitt beteende. 

3.4.2 Ekonomiska styrsystem 

Collier (2005) framhåller att styrning av organisationer traditionellt har baserats på 

teorier inom ekonomisk styrning, vilka grundats på systemteori. System kan enligt 

Anthony och Govindarajan (2007) definieras som specifika tillvägagångssätt vilka 

upprepas vid utförandet av aktiviteter i ett företags verksamhet. Ekonomiska styrsystem 

används i företag för att fastställa och formalisera värderingarna i dem och sätta gränser 

för personalens strategiska beteenden (Simons, 1994). Det sker enligt Andersson och 

Oliver (1987) genom att chefer styr, övervakar, utvärderar och belönar personalens 

prestationer i företaget. I ett optimalt ekonomiskt styrsystem påverkas personalens 

beteende på ett önskvärt sätt, men det motsatta kan inträffa i ett sämre utformat system. 

Merchant och Van der Stede (2007) gör en distinktion mellan två olika typer av 

ekonomiska styrsystem i företag, vilka kan anses vara applicerbara på en 

investeringsprocess och de är ”action controls” och ”result controls”. 

3.4.3 ”Action controls” och ”results controls” 

”Action Controls” är en form av beteenderestriktion för personalen i ett företag och 

Merchant och Van der Stede (2007) anser att dessa brukar formuleras med negationer. 

De kan exempelvis uttryckas som att ”investeringsbeslut överstigande 1 miljon kronor 

får inte tas utan ledningens godkännande”. Ekonomiska styrsystem vilka karakteriseras 

med ”action controls” är utformade på ett sådant sätt att personalen handlar som 

önskvärt. Dessa kan exempelvis uttryckas i regler och normer, vilka kan formuleras i 

exempelvis handlingsplaner, ”codes of conducts”
1
 eller regler om att anställda måste 

rapportera vilket utfört arbete de utfört. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

                                                 
1 ”Codes of conducts” är enligt the International Federation of Accountants: Principer, värderingar och standards för 

personalens beteende i företag och kan uttryckas i ett skriftligt dokument. Dessa normer och regler ska vägleda 

personalen att agera på ett önskvärt sätt i syfte att bidra till ökat värde för aktieägare. I ”codes of conduct” kan etiska 

regler ingå, exempelvis att personalen inte ska bidra till miljöförstöring mer än vad som är nödvändigt i form av 

förbrukning av el, material osv. 
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Merchant och Van der Stede (2007) definierar ”results controls” som en typ av 

förebyggande styrning i företag, som innebär att personalen vet vad som förväntas av 

dem. Det första steget i processen vid skapandet av ett styrsystem av denna typ är att 

definiera vad som anses vara viktigt i verksamheten. Det kan exempelvis uttryckas som 

att ”investeringar ska vara lönsamma efter 10 år”. Nästa steg är att fastställa mål som 

ska uppnås och det kan exempelvis formuleras som ”avkastning på eget kapital ska 

överstiga 20 % ”. När systemet väl är implementerat i verksamheten, görs mätningar av 

resultaten, vilka sedan jämförs med de uppsatta målen (Merchant & Van der Stede, 

2007). ”Results controls” kan användas för utvärdering av olika ansvarsenheter i företag. 

De kan exempelvis vara ”investment centers” där en affärsområdeschef är ansvarig för 

resultat och investeringar inom området och bedöms efter hur de utfaller (Anthony och 

Govindarajan, 2007). Styrningen i resultatenheterna kan anses vara ”tight” eller ”loose”, 

vilket i det första fallet innebär att anställda omfattas av en mängd olika regler och 

normer vilka de måste förhålla sig till. I en organisation som kännetecknas av ”loose 

control” finns få regler och innovation och entreprenörskap uppmuntras. (Merchant & 

Van der Stede, 2007) 

3.4.4 Robert Simons ekonomiska styrsystem 

1994 publicerade Simons artikeln ”How new top managers use control systems as 

levers of strategic renewal”, vilken är flitigt refererad i litteraturen (Se: Ferreira & Otley, 

2009; Collier, 2005; Marginson, 2002). I artikeln presenterar Simon teorier och 

modeller om formella ekonomiska styrsystem i organisationer, som är applicerbara på 

kapitalbudgetering. Styrsystemen benämns “beliefs systems”, ”boundary 

systems”, ”diagnostic control systems” och ”interactive control systems”. Det 

förstnämnda begreppet avser kommunikation av ett företagets värderingar genom 

formella dokument och kan exempelvis uttryckas genom tidigare nämnda ”codes of 

conducts”. ”Boundary systems” är formella regler och begränsningar som måste 

respekteras av företagets personal, vilket i sammanhanget med kapitalbudgetering 

exempelvis kan vara guider för investeringskalkyler. ”Diagnostic control systems” avser 

kapitalbudgeten och investeringskalkylen i sin snäva bemärkelse, det vill säga 

upprättandet av en beräkning av intäkter och kostnader vilka sedan jämförs med det 

verkliga utfallet. ”Interactice control systems” åsyftar formella möten där toppchefer 
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involverar sig i verksamheten för att skapa en dialog och interaktion med underordnad 

personal om exempelvis investeringar. Det kan ske genom regelbundna möten mellan 

toppchefer och arbetsgrupper vilka arbetar med investeringsanalyser. (Simons, 1994) 

3.4.5 Budgetprocesser, kapitalbudgetering och ekonomisk styrning  

Tidigare i uppsatsen har det uppmärksammats att kopplingen mellan ekonomisk 

styrning och kapitalbudgetering sällan är gjord i litteraturen. Det kan anses att 

kapitalbudgetering har en undanskymd roll i läroböcker om ekonomisk styrning och 

processen kan närmast liknas vid något som sker vid sidan av övrig ekonomisk styrning. 

Kapitalbudgetering är dock enligt Anthony et al. (1989) en del av ett företags 

planerings- och budgeteringsprocesser, vilka i sin tur är en del av organisationens 

ekonomiska styrning. 

  

I denna del av uppsatsen görs en jämförelse mellan författarparen Merchants och Van 

der Stedes samt Anthonys och Govindarajans teorier om sambanden mellan 

kapitalbudgetering och ekonomisk styrning. Merchant och Van der Stede (2007) 

beskriver kapitalbudgetering i stora företag som en av tre planeringscykler i det 

ekonomiska styrsystemet. Den första cykeln är strategisk planering, vilken avser 

långtidsplanering av ett företags mål och de medel som krävs för att uppnå målen. I den 

strategiska planeringen kan exempelvis SWOT-analyser, riskanalyser och 

strategiformulering ingå. Den andra planeringscykeln är kapitalbudgetering, som 

Merchant och Van der Stede menar är identifikationen av specifika projekt vilka ska 

genomföras de kommande (ett till fem) åren. De menar att kapitalbudgetering är 

program vilka kan avse en enskild maskin, men även inkludera alla aktiviteter som en 

enhet får göra i syfte att sälja en produkt. I kapitalbudgeten ingår de resurser 

(exempelvis kapital) som projekten kommer att förbruka under de kommande åren. Den 

tredje och sista planeringscykeln är operativ budgetering, vilket kortfattat kan uttryckas 

som förberedandet av en korttidsplan, exempelvis kvartals eller årsvis. (Merchant & 

Van der Stede, 2007)  
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Figur 3: Tolkning av Merchant och Van der Stedes (2007) teorier om sambandet mellan 

kapitalbudgetering och övrig ekonomisk styrning. 

 

Anthony och Govindarajans (2007) beskrivning av kapitalbudgetering och dess roll i 

ekonomisk styrning skiljer sig från Merchants och Van der Stedes i avseendet att 

kapitalbudgeteringen är en del av den totala budgeteringen samt att de definierar 

program som en del av strategisk planering. I deras teorier utformas kapitalbudgeten 

separat från den operativa planeringen och görs av olika personer inom företaget. Den 

operativa planeringen är hänförlig till exempelvis produktionsplanering, 

marknadsföring samt forskning och utveckling av specifika projekt. De framhåller att 

kapitalbudgeten är ett antal godkända projekt plus ett belopp för projekt vilka inte 

behöver tillåtelse hos central nivå i företaget. Vid tid för inlämning av budgeten samlas 

projekten i ett övergripande paket och granskas i sin helhet på central nivå. Ifall 

summan övertiger det kapitalet som företaget vill investera för, minskas vissa projekt i 

storlek eller tas helt bort.  (Anthony & Govindarajan, 2007) 
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Figur 4: Tolkning av Anthony och Govindarajans (2007) teorier av sambandet mellan kapitalbudgetering 

och övrig ekonomisk styrning. 

 

3.4.6 Kapitalbudgetprocess 

Ett sätt att uttrycka sambandet mellan kapitalbudgetering, ekonomisk styrning samt 

internrevision beskrivs i figuren på nästkommande sida. Ur detta perspektiv utgör 

kapitalbudgetering, ekonomisk styrning och internrevision ett sammanhängande system 

(Neale, 1991). Internrevision utförs av en intern funktion inom ett företag för 

utvärdering och kontroll av dess aktiviteter. Den granskar bland annat huruvida policies 

och riktlinjer inom företaget efterlevs av företagsledning och i verksamheten samt hur 

effektiv den ekonomiska styrningen är i företaget. För att internrevisionen ska vara 

meningsfull, är funktionen för internrevision oberoende av företagets andra enheter och 

funktioner (Ho & Hutchinson, 2010). I systemet som beskrivs med modellen beaktas 

inte bara processen för investeringsbedömning, utan det betonas även att det finns en 

implementering efter att ett investeringsbeslut är fattat. (Neale, 1991)  
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Figur 5: Neales (1991) modell över kapitalbudgetering och dess samband med ekonomisk styrning samt 

internrevision. 

 

Neales modell har en annan modell som utgångspunkt, vilken är gjord av Mintzberg 

(Neale, 1991). I Mintzbergs modell beskrivs kapitalbudgetering i termer av en process 

med olika faser istället för ett system. I modellen förtydligas det att utvärdering i Neales 

modell i själva verket består av två faser, en utvecklingsfas och en selektionsfas. I 

utvecklingsfasen i Mintzbergs modell ingår även det som Neale namnger som sökning 

och Mintzbergs modell visar även att detta föregås av identifiering och således ingår 

sökning i utvecklingsfasen. (Pinches 1981)  

 

Figur 6: Kapitalbudgeteringens faser enligt Mintzberg (1976). 

 

Identifieringsfasen initieras av att stimuli signalerar att det finns ett behov av att 

genomföra en investering, vilket i sin tur implicerar att en beslutsprocess måste påbörjas. 

På grund av det startas en diagnostiseringsrutin, vars syfte är att information om 

beslutsprocessen kommer att samlas in och det rent diagnostiska går ut på att hitta 

kausala samband mellan stimuli och beslutsprocessen. Utvecklingsfasen utgör kärnan i 
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processen för investeringsbedömning och det är vid denna fas som den lösning eller de 

olika alternativen tas fram och utvecklas (Mintzberg, 1976). Investeringsbedömningen 

består då av en analys som inkluderar rent räknemässiga metoder för kapitalbudgetering, 

till exempel de som grundar sig på nuvärden av kassaflöden, men även andra icke 

finansiella faktorer tas i beaktande (Pinches, 1981).  

 

Vid selektionsfasen sker beslutsprocessen, då det beslutas om en investering ska göras 

eller vid flera möjligheter den lösning som ska väljas. I detta ingår att fastställa kriterier 

för val och att utvärdera vilka följder alternativen kommer att föra med sig (Mintzberg, 

1976). En annan viktig aspekt som det tillika tas hänsyn till och som analyseras är risker 

med en investering (Pinches, 1981). Slutligen kommer fasen kontroll och styrning, 

vilken har flera innebörder varav en är att styra så att utbetalningarna blir som tänkt och 

att de sker vid de planerade tidpunkterna samt att investeringen inluderas i 

resultatbudgeten och balansbudgeten. Styrning innebär även att det i efterhand 

förekommer internrevision med vilken investeringen bland annat utvärderas. (Pinches, 

1981) 

 

Utvecklingsfasen skulle rent praktiskt kunna gå till på det sätt att en arbetsgrupp 

bestående av företagets personal utformar investeringsanalyser, som sedan fungerar som 

beslutsunderlag för om investeringen ska genomföras eller inte. Analysen kan bestå av 

kapitalbudgetar, marknadsundersökningar, riskanalyser med mera. En arbetsgrupp kan 

vara sysselsatt med att arbeta fram en analys och ett förslag under lång tid, ibland under 

ett års tid. Det kan bero på att investeringen är kostsam och att ledningen kräver 

kompletterande analyser och beslutsunderlag, för att kunna fatta ett slutgiltigt beslut om 

att genomföra investeringen eller inte. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

3.4.7 Företagsstrategi, resurser och förmågor 

Michael Porter menar att en konkurrenskraftig strategi handlar om att ett företag ska 

vara annorlunda i jämförelse med konkurrenterna och erbjuda kunderna unika värden i 

form av produkter och tjänster (Porter, 1996). I strategin formuleras ett tillvägagångssätt 

för hur ett företag ska utmärka sig i förhållande till andra företag, hur mål ska uppnås 

och hur de resurser som krävs för att uppnå målen ska användas (Porter, 1998). Porter 
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gör en distinktion mellan olika strategier, av vilken en är differentiering, som innebär att 

företaget erbjuder kunderna en unik produkt, varumärke och service. I skogsindustrin 

kan det innebära att ett företag producerar och säljer högkvalitativt tidningspapper till 

tidningsmagasin som Veckans affärer, Hus och Hem, Vagabond med flera. En annan 

strategi är lågkostnadsstrategin, där priset blir det viktigaste i konkurrensen med andra 

företag på marknaden och i skogindustrin kan det ta sig uttryck i att ett företag 

producerar stora volymer toalettpapper, vilka säljs i stora förpackningar för att erbjuda 

kunden ett så lågt pris som möjligt. (Porter, 1998) 

 

För att kunna genomföra strategierna, krävs att företaget har resurser och förmågor att 

genomföra dem i praktiken och i annat fall blir de bara betydelselösa 

marknadsföringsslogans (Porter, 1996; Grant, 1991). Företagen behöver undersöka vad 

de kan göra effektivare än konkurrenterna och identifiera den kombination av resurser 

och förmågor som krävs för att implementera strategin. I skogsindustrin kan det 

innebära att ett företag behöver finansiering genom ett banklån i syfte att genomföra en 

investering i en maskin. Tillgång till råvaror (skog), i kombination med andra resurser 

som energi, finansiellt kapital, arbetskraft med mera skapar då företagets förmåga att 

producera det tidigare nämnda högkvalitativa tidningspapper som säljs för ett högt pris 

på den aktuella marknaden. (Grant, 1991)  

 

 



31 

4 Empiri 

4.1 Presentation av fallföretag och respondenter 

4.1.1 SCA 

SCA är ett konsument- och industriföretag, som producerar och utvecklar personliga 

hygienprodukter, förpackningar, papper, och träprodukter vilka säljs i mer än 100 länder. 

År 2009 omsatte SCA cirka 111 miljarder kronor och har cirka 50 000 anställda. 

Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och har fyra affärsområden, vilka är 

Skogsindustriprodukter, Förpackningar, Personliga hygienprodukter och Mjukpapper. 

SCA är Europas största privata skogsägare (SCA:s Årsredovisning 2009). Intervjun 

gjordes med Anders Rössel, som är business controller med investeringsansvar för 

SCA-koncernen, där han har arbetat de senaste två åren. Anders Rössel är civilekonom 

och är utbildad vid Lunds universitet. 

4.1.2 Stora Enso 

Stora Enso är ett pappers- förpacknings- och träproduktföretag med cirka 27 000 

anställda i 35 länder. Företaget omsatte cirka 80 miljarder kronor år 2009 och är 

börsnoterat både i Helsingfors och i Stockholm. Stora Enso är uppdelat i fyra 

affärsområden, vilka är Publication paper, Fine paper, Packaging och Wood products 

och kunderna består bland annat av grossister, förlag och tryckerier (Stora Ensos 

årsredovisning, 2009). Respondenten heter Martin Ros och arbetar som business 

controller för Stora Enso- koncernen och är ansvarig för en arbetsgrupp bestående av 

fem medarbetare med placering i Stockholm och i Helsingfors. Martin Ros har arbetat i 

företaget under åtta års tid och är utbildad jägmästare med ekonomiinriktning från 

Umeå universitet.  

4.1.3 Holmen 

Holmen är en skogsindustrikoncern med tillverkning av papper, kartong och trävaror 

och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Bolaget är noterat på 

Stockholmsbörsen och omsatte 18 miljarder kronor år 2009 och har cirka 4600 anställda. 
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Holmen är uppdelat i fem affärsområden, vilka är Skog, Energi, Holmen Timber, 

Iggesund Paperboard och Holmen Paper. (Holmens årsredovisning, 2009). I denna 

studie har affärsområdet Holmen Paper undersökts och det står för cirka 52 % av 

Holmens omsättning. Affärsområdet producerar tidnings-, bok- och magasinspapper i 

sina åtta pappersmaskiner. (Peter Kjell-Bergers presentation av Holmen). Intervjun 

gjordes med Peter Kjell-Berger, som är ekonomichef för Holmen Paper och har arbetat 

som controller på affärsområdet de senaste åtta åren. Han är civilekonom och har 

studerat vid Linköpings universitet.  

4.1.4 Billerud 

Billerud är en leverantör av förpackningsmaterial med cirka 2500 anställda som 

utvecklar, producerar och säljer produkter till Europa, Asien och Mellanöstern. 

Företaget är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 8 miljarder kronor år 2009. 

Koncernen är uppdelad i de tre affärsområdena Packaging Boards, Packaging and 

Speciality Paper samt Market Pulp och de ger service åt kunder i cirka 100 länder. 

(Billeruds årsredovisning, 2009). Billerud har fyra pappersbruk och de tre 

affärsområdenas verksamhet är utspridd på bruken. Respondent Åsa Bramby arbetar 

som chefscontroller på Skärblacka bruk. Hon är civilekonom från Linköpings 

universitet och har tidigare varit koncerncontroller på Billerud. Åsa Bramby har arbetat 

i företaget under nio års tid. 

4.2 Investeringar och kapitalbudgetering 

4.2.1 Olika typer av investeringar 

Martin Ros berättar att investeringar i materiella tillgångar hos Stora Enso kan gälla vitt 

skilda tillgångar som maskiner, byggnader och vägar. Enligt Anders Rössel genomför 

SCA investeringar i fabriksanläggningar, maskiner och hela produktionslinjer. Det 

sistnämnda är en kedja av maskiner som används för att framställa varor. 
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”Det är gigantiska investeringar och framförallt maskinerna är stora. De kostar 

fruktansvärt mycket pengar. När jag började jobba här och tittade på summorna så 

tänkte jag, hur kan en maskin kosta 200 miljoner kronor? Sedan åkte jag ut i 

verksamheten och förstod att det faktiskt kostar pengar att ta fram en sådan apparat.” 

Källa: Anders Rössel, business controller, SCA. 

 

En investering hos SCA kan avse stora maskiner som toapappersrullare, men ofta är 

investeringarna av mindre art och kan avse byte av en maskinkomponent. Åsa Bramby 

på Billerud berättar att de gör investeringsanalyser för maskiner, men det görs även för 

fastigheter och byggnader. Peter Kjell-Berger uppger att på Holmen Paper är 

investeringarna hänförliga främst pappersmaskiner och komponenter på detaljnivå som 

pumpar och valsar.  

 

I samtliga fallföretag görs en distinktion mellan löpande investeringar och strategiska 

investeringar. De förstnämnda avser investeringar för att upprätthålla befintlig 

produktionsnivå i fabriker och pappersbruk och kan exempelvis vara underhåll av 

maskiner. För att verksamheten ska fungera krävs löpande investeringar och de utgör en 

stor andel av de totala investeringarna i SCA, Stora Enso, Holmen och Billerud. 

Strategiska investeringar sker för att skapa tillväxt i företagen och kan exempelvis avse 

ny produktion eller etablering av verksamhet på en ny marknad. Åsa Bramby, Peter 

Kjell-Berger och Martin Ros framhåller skillnaden mellan frivilliga och tvingande 

investeringar inom skogsbranschen. De sistnämnda kan avse investeringar som måste 

göras på grund av lagstiftning gällande miljö, säkerhet för personalen och arbetsmiljö. 

4.2.2 Definition av kapitalbudgetering 

Anders Rössel på SCA definierar kapitalbudgetering som investeringsbudgetering, det 

vill säga att prognostisera framtida investeringsbehov. Åsa Bramby nämner också 

prognos i sammanhanget och menar att kapitalbudgetering inom Billerud innebär att 

personalen analyserar det framtida behovet av investeringar, vad som behövs för att 

långsiktigt driva verksamheten vidare. Peter Kjell-Berger har en likartad uppfattning om 

kapitalbudgetering och hänvisar till hur Holmen Paper fastställer sina investeringar. 

Martin Ros på Stora Enso framhåller att det är subjektivt vad en person menar med 
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begreppet kapitalbudgetering, men enligt hans uppfattning är begreppet likställt med en 

investeringsprocess eller kapitalallokeringsprocess. Han menar att de stora företagen i 

skogsindustrin jobbar väldigt likartat med kapitalbudgetering. 

4.2.3 Investeringskalkyler och diskontering 

Anders Rössel uppger att de investeringskalkyler som används för kapitalbudgetering 

hos SCA är diskonterade kassaflöden, som ska vara högre än investeringens kostnad för 

att investeringen ska få genomföras. Dessutom påförs en marginal så att de diskonterade 

kassaflödena måste vara minst 20 % högre än grundinvesteringens utgående kassaflöde. 

Utöver dessa investeringskalkyler beräknas även en diskonterad payback-tid, vilken kan 

variera för olika investeringar. Peter Kjell-Berger på Holmen Paper framhåller att det är 

nuvärden av framtida kassaflöden och payback-metoden som används som 

kalkylmetoder för investeringar hos företaget. Han framhåller att Holmen använder 

diskonterad payback i hög utsträckning samt att den bör vara så kort som möjligt och 

helst ett till två år. Åsa Bramby uppger att Billerud räknar med nuvärde och payback i 

företagets investeringskalkyler. Martin Ros framhåller att Stora Enso förutom nuvärde 

och payback använder olika varianter av internräntemetoden (IRR) och det innebär att 

företaget skiljer sig från de andra fallföretagen i detta avseende. 

 

Samtliga respondenter förklarar att diskonteringsräntan för beräkningarna är baserade 

på WACC. Hos SCA fastställs den centralt av Anders Rössel och den skiljer sig 

beroende på vilket land som investeringen avser. Hos Holmen är WACC:en densamma 

för hela koncernen och företaget lägger på en säkerhetsmarginal på enhetens totala 

avkastningskrav i syfte att ha en marginal för oförutsägbara kostnader. Även hos 

Billerud fastställs avkastningskravet på koncernnivå, men hos Stora Enso varierar 

WACC:en beroende på affär och land. Det innebär exempelvis att avkastningskravet 

och därmed diskonteringsräntan blir olika för papper och kartong respektive för 

Brasilien och Finland. Även hos Stora Enso sätts diskonteringsräntan på koncernnivå. 

 

För att sammanfatta likheter och skillnader mellan fallföretagens investeringskalkyler 

och avkastningskrav har en tabell på nästföljande sida utformats. 
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 Stora Enso 

 

SCA 

 

Holmen 

 

Billerud 

 

Investeringskalkyler 

 

Nuvärde, disk. 

payback och 

IRR 

 

DCF + marginal 

och disk. 

payback 

 

DCF och disk. 

payback 

 

Nuvärde och 

disk. payback 

 

Avkastningskrav 

 

WACC 

beroende på 

affär och land 

 

WACC fastställd 

på koncernnivå 

 

WACC fastställd 

på koncernnivå + 

marginal 

 

WACC 

fastställd på 

koncernnivå 

 

 

Tabell 2: Jämförelser av investeringskalkyler och avkastningskrav hos fallföretagen. 

4.3 Kapitalallokering 

4.3.1 Kapitalallokering och investeringsäskanden 

Samtliga respondenter i studien framhåller att ramar för hur mycket kapital de olika 

affärsenheterna får investera finns och uttrycks i kapitalbudgeten. I SCA, Stora Enso, 

Holmen och Billerud finns utrymme för affärsområdets VD eller brukschefen att fatta 

investeringsbeslut upp till ett visst belopp. För investeringar som överstiger beloppet 

krävs ett koncernledningsbeslut och för riktigt stora investeringar behövs även ett 

medgivande från företagets styrelse. 

 

Peter Kjell-Berger berättar att Holmen Paper fastställer ramarna för respektive 

affärsområde i slutet av sommaren och de delas upp på enskilda bruk med en budget för 

hur mycket kapital de kommer att få tilldelat de kommande åren. Det beskrivs i ettåriga 

och treåriga verksamhetsplaner, vilket innebär en beskrivning av vad Holmen Paper ska 

prioritera. Motsvarande process benämns i Stora Enso som affärsplaner och utförs i 

form av femårsplaner, vilket sker två gånger per år. Martin Ros uppger att i 

affärsplanerna redovisas olika scenarier och företaget tar bort och lägger till projekt. På 

hösten görs ett målsättningsarbete för Stora Enso-koncernen, vilket sedan bryts ner för 

respektive affärsområde. En del av denna process är fastsällandet av hur mycket 

företaget ska investera nästkommande år uttryckt som ett totalbelopp för koncernen. Det 

finns en modell för att allokera kapital enligt ett beslutsträd. 
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”Vi har en modell för att allokera ut en viss summa pengar, som följer beslutsträdet i 

bolaget. Så en chef för en massafabrik i Sverige har ett visst utrymme att årligen att 

planera sin verksamhet med och behöver inte fråga Stora Ensos koncernchef varje gång 

han ska köpa utrustning, utan det följer vissa penningnivåer upp i bolaget. Så jobbar 

nog alla.” 

  Källa: Martin Ros, business controller, Stora Enso 

 

Anders Rössel berättar att SCA utformar en årlig budget och fastställer en ram för hur 

mycket kapital affärsområdena får tilldelat varje år för investeringar i den löpande 

verksamheten. Han beskriver beloppet som en andel av avskrivningarna, vilket är cirka 

70 % av företagets avskrivningar, men detta förhållande används inte systematiskt utan 

kan variera mellan åren. Inom Billerud finns inte mått i likhet med hur SCA gör. Åsa 

Bramby menar att ramarna fastställs i investeringspolicyn, vilken delges de olika bruken 

från koncernen. I företaget görs budgetar varje kvartal och för kommande år. Det finns 

med andra ord budgetar för både kort och lång sikt.  

 

Ett återkommande begrepp som respondenterna använder för att beskriva en del av 

kapitalallokeringsprocessen i fallföretagen är investeringsäskande. Det innebär att ett 

affärsområde gör en förfrågan hos koncernledningen för att få kapital till en investering. 

På samma sätt sker äskanden från en enhet hos affärsområdet till motsvarigheten på 

affärsområdesnivå.  

 

”Vi har en deadline att det här datumet ska alla ha gjort det här och det här, då ska 

alla bruken ha sett över och lämnat förslag. Då sitter man kanske i en vecka eller två 

och analyserar detta på huvudkontoret och då får man ut en prioritetsordning - vi gör 

de här stora investeringarna i första hand och så vidare.” 

 

Källa: Åsa Bramby, chefscontroller, Skärblacka bruk, Billerud. 

 

Tillståndet kan exempelvis krävas när resultatenheten eller affärsområdet önskar kapital 

utöver de fastställda ramarna i kapitalbudgeten. Investeringäskandet innehåller en 
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analys eller annorlunda uttryckt en utredning om investeringen och kan exempelvis 

innehålla investeringskalkyler. 

4.4 Kapitalbudget- och investeringsprocess 

4.4.1 Kapitalbudget och investeringsäskande till koncernen  

I kapitalbudgeten fastställs ramarna för hur stort kapital hela koncernen får investera, 

vilket i sin tur delas upp på affärsområdena och därefter sker en fördelning till 

respektive enhet. I Stora Enso, SCA, Holmen och Billerud utformas en separat 

kapitalbudget för investeringar och den utarbetas parallellt med företagens 

resultatbudget och balansbudget som den sedan blir en del av.  

 

Som tidigare omnämnts kan affärsområdena fatta egna beslut om att genomföra 

investeringar och om affärsområdeschef eller brukschef vill genomföra en stor 

investering, vilken ligger utanför fastställda ramar, innebär det ett krav på 

investeringsäskande. Det kan exempelvis avse en stor strategisk investering, vilken 

utvärderas av en central ekonomifunktion på koncernnivå. I Stora Enso benämns den 

investeringskommitté och består av tio personer där Martin Ros är en av medlemmarna. 

I SCA sker överläggningar på huvudkontoret med de investeringsansvariga och inom 

Billerud finns en funktion på koncernnivå som förutom investeringsbedömningar gör 

riskanalyser med mera. På Holmen finns en central ekonomifunktion med controllers, 

som har ansvaret för analyser av koncernens finansiella utveckling. 

4.4.2 Investeringsanalys 

Investeringsprocesserna för investeringar vilka ryms inom ramarna för affärsområden 

eller affärsgrupper i fallföretagen liknar varandra i många hänseenden. Anders Rössel 

uppger att processen för investeringsbedömning på SCA drivs av en projektgrupp som 

till största delen består av ekonomer, vilka utför beräkningar och diskuterar olika 

projekt. I projektgruppen kan allt från 2 till 15 personer vara involverade i samband med 

investeringsanalyser och när projektgruppen utarbetat ett eller flera investeringsförslag, 

är det den lokala ekonomichefen eller affärsområdets VD som ansvarar för besluten. 

Peter Kjell-Berger berättar att på affärsområdes- och bruksnivå inom Holmen utarbetas 
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det äskanden om vilka investeringar som de vill göra, vilket är i likhet med SCA. 

Äskanden hos Holmen överlåts sedan till VD för affärsområdet, som tillsammans med 

den tekniske direktören fattar beslut om vilka investeringar som ska prioriteras.  

 

Martin Ros uppger att det inom Stora Ensos affärsområden finns enheter med 

projektgrupper som gör investeringsanalyser och äskanden. De följs av att ett beslut 

fattas inom affärsområdet av exempelvis en brukschef. När beslut om nästa 

storleksordning på investering ska fattas, det vill säga investeringar som godkänns på 

högre nivå än bruksnivå men lägre än koncernnivå, finns en mindre 

investeringskommitté hos affärsgrupperna som fattar besluten. Motsvarande process på 

Billerud sker enligt Åsa Bramby genom att produktionsenheter och övriga avdelningar 

utarbetar investeringsäskanden, som först granskas av den tekniska avdelningen och 

som därefter analyseras av ekonomifunktionen. Beslut fattas av ledningsgruppen på 

lokal nivå i Billerud och för investeringar utanför bruksramarna sker beslutslutsfattandet 

centralt. Det sker på olika nivåer beroende på investeringsbelopp. 

 

För att förtydliga hela kapitalbudget- och investeringsprocessen hos fallföretagen och de 

olika nivåer där analys och beslut fattas har vi utformat en modell vilken visas på 

nästföljande sida.
2

 

                                                 
2
 Observera att modellen är en förenkling av verkligheten och att processen inte är statisk. Syftet med modellen är att 

öka förståelsen för kapitalbudget- och investeringsprocessen och inte att ge en exakt återspegling av processerna i 

SCA, Stora Enso, Holmen och Billerud. 
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Figur 7: Investeringsprocessen på olika organisationsnivåer inom fallföretagen. 

 

1.) Kapitalbudget och ramar för koncernen fastställs av den centrala ekonomifunktionen 

och bryts ner på de separata affärsområdena. Kapitalbudgeten godkänns slutligen av 

koncernens VD. 

 

2.) Investeringsäskanden för kapital som överstiger affärsområdets tilldelade ramar sker 

till koncernnivå av affärsområdets VD eller ekonomichef. Den centrala 

ekonomifunktionen, koncernens business controller, koncernens VD eller ekonomichef 

fattar beslut. 

 

3.) Investeringsanalyser genomförs av ekonomiavdelningen på affärsområdet eller 

bruket och är en del av koncernäskanden som skickas till koncernnivån. 

 

4.) Ramen för investeringar inom affärsområdet bryts ner till budgetar (ramar) för 

enheterna inom affärsområdet och budgeterna blir således deras tilldelade kapital för 

investeringar. Det kan exempelvis vara tilldelad budget eller ram för produktionsenhet 

med ansvarig maskinchef. 

h 
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5.) Om det finns behov av kapital till investeringar som överstiger enhetens ramar, sker 

ett investeringsäskande till affärsområdet. Det genomförs av en enhetschef som kan vara 

maskinchef. Äskandet kan avse byte av en maskinkomponent och innehålla en 

investeringskalkyl och annan lämplig information i ett beslutsunderlag. 

4.4.3 Uppföljning och utvärdering av investeringars utfall 

Anders Rössel berättar att avsikten är att SCA:s affärsgrupper ska generera de 

prognostiserade kassaflödena och att koncernen har mål som affärsområdena måste 

uppnå. Inom företaget sker all uppföljning av storskaliga investeringar på koncernnivå 

och för de mindre projekten sker uppföljningen på affärsgruppsnivå. Peter Kjell-Berger 

menar att om kassaflöden för en investering inte utfaller enligt prognos, betraktas det 

hos Holmen som att arbetet kring investeringen inte utförts ordentligt. En eller flera 

personer anses dessutom vara ansvariga för avvikelsen från prognosen och ofta blir det 

hela kedjan av personer som arbetat med investeringen som får bära ansvaret. Åsa 

Bramby berättar att uppföljningen hos Billerud sker genom att investeringsrapporter 

eller slutrapporter skrivs. I dessa jämförs investeringsäskandet och en kontroll sker av 

vad som genomfördes. Även hos Holmen sker uppföljning av projekt efter att de 

avslutats och hos SCA sker uppföljning kontinuerligt, för att kontrollera att 

investeringsbudgeten hålls. Martin Ros uppger att Stora Enso använder en 

uppföljningsprocess av investeringsprojekten och den görs i en första omgång 12 till 24 

månader efter uppstart. I processen jämförs utfallet (resultatet) av investeringen med 

den bedömning som gjordes före start och kompletteras tre till fem år senare med 

ytterligare en studie. 

 

Ifall investeringens och investeringskalkylens estimerade kassaflöden inte uppnås hos 

SCA, framhåller Anders Rössel att det viktigt att investeringsansvarig vänder sig till 

honom eller till en annan ansvarig medarbetare på koncernnivå. Det skulle exempelvis 

vara nödvändigt ifall kostnaderna blir för höga och en åtgärd av nämnd avvikelse är att 

en ny kalkyl måste göras. Ifall en enskild investering hos SCA och Stora Enso avviker 

minst 5 % från kapitalbudgeten, krävs ett nytt beslut. Martin Ros menar att hos Stora 

Enso är det viktigaste syftet med en sådan åtgärd är att det ska finnas ett 

informationsflöde om investeringar inom organisationen. För större investeringar 
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används informationsflödet för att ”bromsa” projektet innan det får för stora icke 

önskvärde effekter. Peter Kjell-Berger berättar att när de diskuterade omständigheterna 

uppstår hos Holmen Paper, måste anslag av kapital som överstiger kapitalbudgeten 

äskas och godkännas av rätt instans. I Billerud hålls projektmöten när större 

investeringar genomförs och Åsa Bramby framhåller att om kassaflödena avviker från 

kapitalbudgeten finns det ofta en förklaring. Vid avvikelse över 5 % ska kommentarer 

lämnas till ekonomifunktionen om orsak. Överdrag kommenteras även i slutrapporten 

till projektet och vad man utifrån denna erfarenhet kan ta med sig i framtida projekt för 

att undvika avvikelser.    

4.5 Kapitalbudgetering och ekonomisk styrning 

4.5.1 Regelbundna möten och rapportering av investeringar 

Rapportering kvartalsvis eller månadsvis av investeringar används inom samtliga 

fallföretag. Rapportering av ett projekt eller investering ligger sedan till grund för 

diagnostisering och utvärdering. Dessa rapporter görs för pågående stora investeringar. 

Peter Kjell-Berger berättar att kraven på detaljeringsgrad inom Holmen Paper är höga. 

Martin Ros berättar att i Stora Ensos rapporter återspeglas inte bara den aktuella 

månaden, utan de är därtill framåtblickande och innehåller prognoser. Hos Stora Enso 

och Holmen Paper kan det inträffa att chefer från koncernnivå involverar sig i en 

affärsgrupp på lägre nivå och aktivt deltar i dess styrning. Det kan exempelvis ske när 

en investering inte fortlöper som planerat. Martin Ros menar att hos Stora Enso skulle 

denna styrning till och med kunna betyda att ett projekt pausas. Denna styrning 

förekommer inte på Billerud och SCA, men Anders Rössel menar att om den nyss 

omnämnda situationen uppstår i SCA, kan koncernledningen på olika sätt engagera sig 

och ge stöd till affärsgruppen. Anledningen till att ledningen på koncernnivå inte 

involverar sig i och deltar aktivt i styrningen av investeringar hos en lägre enhet är att 

organisationen är decentraliserad.  
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4.5.2 Investeringsguider och Excelmallar 

Anders Rössel berättar att SCA har ett sofistikerat affärssystem för budgetering och 

uppföljning av investeringar och affärsområdena använder en Excelmall för värdering 

av investeringar. Mallen är utformad på koncernnivå. Det finns även en handbok för 

investeringar och i den står det exakt vad affärsområdena ska beakta när de ska fylla i 

olika dokument. Peter Kjell-Berger framhåller att Holmen har en investeringspolicy och 

en skriftlig instruktion om hur besluten ska fattas, vem som ska fatta dem och vad som 

ska finnas med i beslutsunderlaget. Företaget har Excelmallar som utformas på 

koncernnivå och de är integrerade i företagets mjukvara. 

 

”Det finns ett standardiserat Excel-dokument, där det är 10 olika sektioner som man 

går igenom och en av dem ska innehålla investeringssumman i sig med payback-tid. 

Hur påverkar det leveransvolymerna? Hur påverkar det försäljningspriserna? Hur 

påverkar det rörliga kostnader? Hur påverkar det fasta kostnader och så vidare? Sedan 

bakas allt det där ihop till att beräkna ett lönsamhetsbelopp. Man ska alltså kunna bryta 

ner på varje delnivå och se vad det påverkar. Sedan ställer man det i relation till en 

räntsats, så man kan nuvärdesberäkna framtida kassaflöden av en sådan investering.” 

 

Källa: Peter Kjell-Berger, ekonomichef, Holmen Paper. 

 

Åsa Bramby berättar att Billerud har standardiserade Excelmallar i koncernen, vilka är 

integrerade med deras IT-system. Precis som de övriga fallföretagen har Billerud en 

investeringsinstruktion som ska användas vid investeringsprocessen. Den innehåller 

regler för när beslut om investering ska tas, vad som klassificeras som investering och 

som aktiveras samt vad som ska beaktas vid investeringen. Martin Ros uppger att Stora 

Enso har standardiserade Excellmallar för koncernen, vilka är integrerade i deras 

mjukvara men skild från övriga affärssystem. Företaget har en investeringsguide som 

inte bara beskriver hur investeringskalkyler ska utföras, utan behandlar hela 

investeringsprocessen. Det kan till exempel röra sig om hur en förstudie ska göras, vad 

som ska diskuteras i processen och hur ett projekt ska förses med personal.      
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Förekomsten av Excelmallar och investeringsguider sammanfattas i följande tabell: 

 

 Stora Enso 

 

SCA 

 

Holmen 

 

Billerud 

 

Excelmallar 

 

Utformas på 

koncernnivå och 

är enhetliga samt 

integrerade i 

mjukvara 

Standardiserade 

mallar 

utformade på 

koncernnivå 

Standardiserade 

mallar utformade 

på koncernnivå 

Standardiserade mallar 

utformade på 

koncernnivå 

Investeringsguider 

 

Investeringsguide Handbok för 

investeringar 

Investeringspolicy 

och skriftlig 

instruktion 

Investeringsinstruktion 

 

Tabell 3: Jämförelse mellan Excelmallar och investeringsguider hos fallföretagen. 

 

4.5.3 Ansvarsområden och resultatstyrning 

För samtliga företag används resultatstyrning i någon bemärkelse, även om den hos 

Stora Enso inte kommer till uttryck genom en traditionell budget, eftersom den har 

avvecklats hos dem. Martin Ros menar att denna resultatstyrning är relativt "tight". 

Anders Rössel framhåller att SCA har satt upp resultatmål för varje affärsgrupp, där 

varje enhet har frihet att bestämma hur resultaten ska uppnås. Det medför att det finns 

variationer mellan affärsgrupperna när det gäller i vilken utsträckning verksamheten är 

detaljstyrd ner till produktionsnivå. Peter Kjell-Berger uppger att Holmen inte har en 

bonus som beror på resultat, men använder lönsamhetsmål vilka ska uppnås. Dessa 

utgör tillika bedömningsgrund för ett affärsområde. Åsa Bramby nämner att Billerud 

sätter upp prestationsmått och resultatmål på koncernnivå, vilka i sin tur bryts ner till 

mätbara mer konkreta mål på bruksnivå. Ett mål kan exempelvis vara att 

kapitalomsättningshastigheten ska uppnå en fastställd nivå. 

 

Vid intervjun med Anders Rössel på SCA framgår det att de olika affärsområdena är 

ansvariga för sina resultat och även för investeringar. Trots att det är på högre nivå som 

beslut om större investeringar fattas, är det affärsområdets VD som är ansvarig för 

investeringen. Ett affärsområde inom SCA får bonus som beror på dess resultat, vilket 

utgör en skillnad jämfört med Holmen, där det som tidigare nämnts inte ges någon 

bonus. Peter Kjell-Berger framhåller att istället används en produktionspremie hos varje 

bruk och de anställda får dela på den. Det är i första hand resultatet som varje 



44 

affärsområde inom Holmen är ansvarigt för, men genom att de dessutom har ett ansvar 

för sin kapitalbindning, blir de även ansvariga för investeringar. Åsa Bramby på 

Billerud förklarar att varje affärsområde har ett helhetsansvar och i detta ingår även 

ansvar för dess investeringar, men berättar vidare att resultatet inte är sammankopplat 

med någon bonus. Stora Enso låter sina ansvarsområden vara ansvariga för resultatet, 

kapitalkostnaden och sina investeringar. I likhet med SCA har de ett bonussystem som 

är grundat på detta resultat. Bonussystemet som Stora Enso har omfattar alla deras 30 

000 anställda. 

4.5.4 Strategi och investeringsbeslut 

Samtliga respondenter betonar att det är viktigt att kapitalintensiva investeringar görs i 

linje med koncernens övergripande strategi. Anders Rössel berättar att vid en 

investeringsbedömning hos SCA är det inte tillräckligt att investeringen uppfyller 

avkastningskraven. Den måste dessutom harmoniera med den övergripande strategin. 

För ett affärsområde måste tillika dess lokala strategi efterföljas vid investeringar. Det 

skulle till exempel kunna innebära att strategin de närmsta åren fokuserar på 

hygienartiklar och inte så mycket på skog, vilket således kommer innebära att 

investeringarna i större utsträckning avser maskiner kopplade till produktion av 

hygienartiklar. 

 

”Strategin sätts ju på koncernnivå, totalt sett för hela SCA. Det skulle kunna vara att de 

närmsta fem åren satsar vi bara på hygienartiklar och inte så mycket på skog och 

förpackningar. Det måste man också kunna ta hänsyn till, så bakom siffrorna ligger 

strategiska aspekter. Passar det in i SCA:s strategi? Sedan har varje affärsområde 

också sin egen strategi som man kan kalla för taktik, för att uppnå den övergripande 

strategin.” 

 

  Källa: Anders Rössel, business controller, SCA. 

 

Peter Kjell-Berger uppger att när ett affärsområde hos Holmen tilldelas ett 

investeringsbelopp, sker diskussioner inom affärsområdet om hur kapitalet kan fördelas 

för att på bästa sätt vara i enlighet med strategin. För att affärsområdets strategi ska 
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genomsyra även på bruksnivå, sitter brukscheferna med i ledningsgruppen för 

affärsområdet och därigenom kommer strategin även att påverka deras 

investeringsverksamhet. Även Åsa Bramby berättar att det är viktigt att koncernens 

övergripande strategi bryts ner i mindre delar och enligt henne ska detta göras ända ner 

till bruksnivå. Hos Stora Enso utvecklas femåriga affärsplaner och Martin Ros 

framhåller att dessa innehåller såväl en del av utvecklandet av strategin som 

kapitalbudgeten.  
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5 Analys 

5.1 Kapitalbudgetering för olika typer av beslut 

Gordon et al. (1988) samt Merchant och Van der Stede (2007) framhåller att 

kapitalallokering för investeringar inte bara innehåller kvantitativa och ekonomiska 

hänsynstaganden. Investeringsbedömningar är subjektiva och kan bestå av många olika 

variabler, vilka är svåra att sammanfatta i en investeringskalkyl (Peterson och Fabozzi, 

2002). Resonemanget stöds av resultatet från vår fallstudie, där hänsyn tas till 

företagens strategi men också till miljö- och säkerhetsaspekter. Därför går det att följa 

Schulz och Chengs (2002) uppfattning om att investeringsbeslut i slutändan är beroende 

av beslutsfattarens förmåga att göra rationella beslut. En distinktion kan göras mellan 

investeringsbeslut hänförliga till löpande investeringar och strategiska investeringar i 

skogindustrin, där de första avser det underhåll som krävs för att behålla befintlig 

produktionsnivå och de sistnämnda för att skapa tillväxt i företaget. Syftet med 

investeringarna är att de ska ge positiva kassaflöden och skapa ökat värde åt företagens 

aktieägare (Peterson och Fabozzi, 2002). Investeringarna avser olika materiella 

tillgångar som maskiner, produktionslinjer, byggnader med mera och en maskin kan 

kosta 200 miljoner kronor.  

5.2 Investeringskalkyler för kapitalbudgetering 

Segelod (1998) menar att stora företag använder avancerade investeringskalkyler och 

det kan exempelvis vara nuvärdesmetoden. Fallföretagen för denna studie utgörs av 

stora koncerner, vilka samtliga använder sig av nuvärdesmetoden och det verifierar att 

Segelods påstående stämmer i denna kontext. Att förhållandet ter sig på detta sätt kan 

förutom storleken på företagen förklaras av att investeringarna inom skogsindustrin görs 

för långa tidsperioder. Det då blir av vikt att kunna bedöma att investeringarna verkligen 

uppfyller de uppsatta lönsamhetskraven. En investering som inte uppfyller detta 

kriterium anser vi kan få långtgående konsekvenser i fallföretagen och det är inte enkelt 

att avbryta en investering i en produktionslinje på exempelvis en miljard kronor efter att 

investeringen väl påbörjats.  
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Sandahls och Sjögrens (2003) studie av användandet av investerings- och 

kalkylmetoder bland de största företagen i Sverige visar att en stor andel av dessa 

använder sig av payback- och nuvärdesmetoden. Att 78,1 % av företagen använder sig 

av payback-metoden samtidigt som 52,3 % använder sig av nuvärdesmetoden, 

implicerar att det finns en snittmängd av företag som använder sig av bägge metoderna. 

Empirin från vår fallstudie visar att de stora företagen inom skogsindustrin tillhör denna 

snittmängd. En studie från 1990-1993, vilken Segelod (1998) hänvisar till, visar vidare 

att 90 % av svenska företag använder sig av diskonterade kassaflödesmodeller. Om vi 

antar att våra fallföretag under dessa år tillhörde denna andel, visar det på att 

användandet av dessa kalkylmetoder inom denna bransch är relativt stabilt. Inom 

fallföretagen utgår inte bara nuvärdesmetoden från diskonterade kassaflöden, utan 

denna utgångspunkt används dessutom i deras tillämpning av payback-metoden. Dessa 

två metoder belyser olika aspekter av en investering och vi anser att nuvärdesmetoden 

används för att bedöma huruvida investeringarna uppfyller de uppsatta 

lönsamhetskraven. Dessa krav har en stor betydelse inom skogsindustrin vid 

bedömandet av icke tvingande investeringar och är en del av den ”tighta” styrning 

(Merchant & van der Stede, 2007) som förekommer inom Stora Enso, SCA, Holmen 

och Billerud.  

 

Eschenbach och Cohen (2006) framhåller att ett av de vanligaste sätten för att fastställa 

en kalkylränta vid investeringskalkyler är att basera den på WACC och detta yttrande 

gäller även för fallföretagen i studien. Vi anser att deras affärsområden är ”investment 

centers”, eftersom affärsområdets VD förutom resultat är ansvarig för de investeringar 

som görs. På grund av att fallföretagen har ”investment centers” (Anthony och 

Govindarajan, 2007) är WACC:en lämplig som grund för kalkylräntan, därför att 

investeringsberäkningarna tar hänsyn till finansieringen av investeringarna. 

 

 WACC:en utgör en del av den ”tighta” resultatstyrning (Merchant & Van der Stede, 

2007) som förekommer i fallföretagen. Genom att ett affärsområde använder detta 

avkastningskrav i kalkylerna menar vi att sannolikheten för att affärsområdena ska nå 

upp till de finansiella målen ökar än om kriteriet för en investerings genomförande bara 

hade varit att den skulle vara lönsam. Huruvida WACC:en och därmed kalkylräntan är 
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olika mellan affärsområden och länder varierar mellan företagen, men gemensamt för 

alla fallföretagen är att den sätts centralt på koncernnivå. Det är ytterligare ett argument 

för att resultatstyrning av fallföretagens affärsområden förekommer och detta blir 

således ett sätt för koncernen att på central nivå styra och kontrollera sina affärsområden. 

I synnerhet anser vi att detta blir ett styrmedel i fallet Stora Enso, eftersom de skulle 

kunna sänka kalkylräntan för de länder där de vill förstärka sin position. 

5.3 Definition av kapitalbudgetering 

I uppsatsen har vi hittills använt Horngren et al:s (2005) definition av 

kapitalbudgetering och de anser att kapitalbudgetering är en beslutprocess för 

investeringar som ska användas en lång tidsperiod. Definitionen passar in i 

sammanhanget med investeringar inom skogindustrin, som kan avse exempelvis 

pappersmaskiner vilka ska användas i produktionen under flera års tid. Dock kan 

definitionen anses vara otydlig och obestämd med avseende på vad som ingår i 

beslutsprocessen.  Mao (1970) framhåller svårigheten med att kategorisera 

kapitalbudgetering och det stöds av Martin Ros på Stora Enso, som menar att det är 

subjektivt vad en person menar med begreppet. Vi anser att begreppet 

kapitalbudgetering som det definieras i företagsekonomisk litteratur (Horngren et al., 

2005; Peterson och Fabozzi, 2002) inte ger en rättvisande beskrivning av innebörden av 

kapitalbudgetprocessen inom fallföretagen. Tillika anser vi att begreppet inte tar hänsyn 

till vad som ingår i processen, uppfattas som generell och är diffus i vad som egentligen 

menas med kapitalbudgetering. I vår studie framgår att kapitalbudgetprocessen består av 

två delprocesser, vilka är investeringsbudgetering samt investeringsprocessen. Den 

process som vi benämner investeringsbudgetering är utarbetandet av en övergripande 

budget för investeringar. Investeringsprocessen avser investeringsanalyser och 

investeringsbedömningar för enskilda investeringar. 
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5.4 Kapitalbudgetprocessen 

5.4.1 Investeringsbudgetering 

I fallföretagen utformas investeringsbudgeten på koncernnivå och innehåller ramarna 

för det kapital som affärsområdena får investera för. Den kan jämföras med Anthony et 

al:s (1989) resonemang om att investeringsbudgeten är en del av kapitalbudgeten, 

vilken i sin tur är en del av ett företags planerings- och budgeteringsprocesser. 

Investeringsbudgeten i skogsindustrin innehåller därmed de resurser som 

investeringarna kommer att ta i anspråk (Merchant & Van der Stede, 2007). Pinches 

(1981) anser att det är viktigt att styra så att investeringen inkluderas i företags 

resultatbudgetar och balansbudgetar och det är en tänkbar förklaring till att fallföretagen 

gör investeringsbudgeten parallellt med resultatbudget och balansbudget.  

 
 

Figur 8: Beskrivning av hur investeringsäskanden behandlas på olika nivåer inom fallföretagen. 

Observera att ett äskande kan initieras och fastställas på samtliga nivåer inom organisationerna. 

 

När personal inom affärsområdena i SCA, Stora Enso, Holmen och Billerud önskar göra 

investeringar utöver fastställda ramar, finns rutiner för investeringsäskande. Det sker till 

koncernnivån där en ekonomienhet gör en bedömning, vilken sedan är grund för 
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investeringsbeslutet. Ansvaret för ett investeringsbeslut företräds av olika personer på 

koncernnivån, vilen representeras business controller, ekonomichef, VD och för riktigt 

stora investeringar krävs ett styrelsebeslut. Inom ramarna för affärsområdet är rutinerna 

likartade för ett äskande från enhetsnivå med skillnaden att investeringsbedömningarna 

görs på den lokala ekonomienheten och att det inte finns någon motsvarighet till 

styrelsen på denna nivå. Investeringsäskandet i skogsindustrin är en del av det 

ekonomiska styrsystemet och kan jämföras med ”boundary systems” (Simons, 1994) 

eftersom det är rutiner och regler som personalen måste efterleva. Tvånget på att göra 

ett äskande på olika nivåer inom organisationen är därmed begränsningar för 

personalens beteende genom styrning, utvärdering och övervakning av personalens 

prestationer (Andersson och Oliver, 1987). Annorlunda uttryckt kan 

investeringsäskandet anses vara styrning i form av en process av ekonomisk styrning 

och maktkontroll (Chua et al., 1989). 

5.4.2 Investeringsprocessen 

Mintzberg (1976) beskriver kapitalbudgetering i termer av en investeringsprocess med 

olika faser, vilka vi har kunnat urskilja i fallföretagen. Den första fasen är identifiering 

av ett investeringsbehov som i SCA, Stora Enso, Holmen och Billerud kan vara en 

strategisk investering i en maskin för att kunna producera en ny produktgrupp.  Den 

andra fasen kallar Mintzberg för utvecklingsfasen, vilken i fallföretagen består av ett 

investeringsäskande som består av investeringsinvesteringskalkyler, strategiska 

hänsynstaganden, miljöaspekter med mera. Sedan följer en selektionsfas, vilken 

Mintzberg menar är beslutet om en investering ska göras eller valet mellan olika 

investeringsalternativ. I fallföretagen väljs då den mest lönsamma investeringen och 

uppfyller kraven på målkongruens med strategin (Herath, 2007). Det sker i en 

investeringsanalys eller annorlunda uttryckt en utvärdering hos fallföretagen på 

koncernnivå för stora investeringar och på affärsområdesnivå för investeringar som 

finns inom ramarna. Slutligen beskriver Mintzberg kontroll och styrning under 

investeringsprocessen, vilken hos fallföretagen sker genom månatlig eller kvartalsvis 

rapportering från projektgruppen som är ansvarig för investeringen. Efter att 

investeringen är genomförd sker en uppföljning av utfallet av investeringen, då 

prognostiserade kassaflöden jämförs med de verkliga i analys av efterkalkyler och 
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investeringsrapporter. Vi har utgått från Mintzbergs (1976) modell för 

kapitalbudgetsprocessen och utformat en modifierad modell för skogsindustrin och den 

börjar med framtagandet av en investeringsbudget på koncernnivå. Anledningen till att 

vi modifierat den är att Mintzberg inte inkluderar investeringsbudgeten i sin modell och 

detta blir den första fasen i vår modifierade modell. För enskilda investeringar eller 

projekt fortlöper den med Mintzbergs redan definierade faser. 

 

 
 

Figur 10: Kapitalbudgeteringsmodell (egen bearbetning) som en beskrivning av kapitalbudgetprocessen – en 

anpassning av Mintzbergs (1976) modell till den svenska skogsindustrin. 

 

1.) I investeringsbudgeten fastställer koncernen ramarna för det kapital som får 

investeras.  

2.) På affärsområdesnivå identifierar brukschef behovet av en investering vilken följs av 

att  

3.) brukets ekonomiavdelning gör kapitalbudgetar i utvecklingsfasen och sedan 

4.) gör ledningen för bruket alternativt dess ekonomiavdelning en selektion inom 

ramarna för affärsområdet vilket i annat fall görs på koncernnivå.  

5.) Det efterföljs av kontroll och styrning genom rapportering och diagnostisering under 

och efter att investeringen genomförts. 

5.4.3 Kapitalbudgetering som beslutsunderlag och investeringsbeslut 

Vid en investeringsbedömning i fallföretagen måste inte bara en investering uppfylla 

avkastningskraven, utan dessutom harmoniera med den övergripande strategin. I 

skogsindustrin stämmer Petersons och Fabozzis (2002) samt Gordons et al:s (1988) 

teorier om att investeringsbeslut inte enbart beror kalkylmässiga grunder, eftersom 

beslutsunderlagen inom fallföretagen även är beroende av icke finansiella variabler. De 

sistnämnda avser bland annat strategi-, miljö- och säkerhetsaspekter. I kapitalbudgeten 
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för en investering ingår följaktligen dessa variabler och kapitalbudgeten utgör därmed 

beslutsunderlaget för en investering. Vid en tvingande investering avseende till exempel 

personalsäkerhet och miljö består inte beslutsunderlaget av kapitalbudgetering på 

samma sätt. Det innebär att de rent kalkylmässiga grunderna inte blir en del av det 

primära beslutsunderlaget, utan det skulle exempelvis kunna vara att det endast tas 

hänsyn till lagstiftning vid beslut.  

 

Kapitalbudgeten kan göras på olika nivåer i organisationen, men den del som vi 

benämner investeringsbudget görs alltid på koncernnivå. De andra faserna i 

kapitalbudgeteringen kan ske på enhets-, affärsområdes- och koncernnivå. Beslut om 

investeringen kan likaledes fattas på olika nivåer vilka representeras av projektledare, 

enhetschef, affärsområdet ekonomienhet, affärsområdets ledning, koncernens 

ekonomienhet, koncernens ledning samt koncernens styrelse. 

5.5 Kapitalbudgetering och ekonomisk styrning 

5.5.1 Kapitalbudgetens uppföljning 

Kapitalbudgeten är en del av företagens ”diagnostic control systems” (Simons, 1994), 

där prognos jämförs med utfall och faktum är att respondent Åsa Bramby på Billerud 

använder just begreppet diagnos i sammanhanget. Fallföretagen har uppföljningar och 

rapportering av större investeringar, där exempelvis efterkalkyler och slutrapporter 

skrivs, vilka jämförs med förkalkyler och investeringsäskande. ”Interactive control 

systems” (Simons, 1994) används hos Stora Enso och Holmen Paper genom att chefer 

från koncernnivå kan involvera sig i en projektgrupp på ett affärsområde och aktivt 

delta i styrningen. Det sker när en investering inte fortlöper enligt prognos och Simons 

(1994) menar att det kan fullföljas genom regelbundna möten mellan chefer och 

projektgrupper vilka arbetar med investeringsanalysen. I SCA och Billerud förekommer 

inte ”interactive control systems” (Simons, 1994) i denna bemärkelse och i företagen 

fungerar koncernnivån mer som ett stöd ifall utfall av en investering inte sker enligt 

prognos än ett ingripande från central nivå. Därmed kan styrningen i de sistnämnda 

fallföretagen i detta avseende anses vara mindre "tight" (Merchant & van der Stede, 

2007) i jämförelse med Stora Enso och Holmen Paper. 
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5.5.2 Planerings- och budgeteringscykler 

När kapitalbudgetens roll i det ekonomiska styrsystemet ska förklaras i skogsindustrin, 

stämmer inte Merchants och Van der Stedes (2007) modell med resultaten av vår 

fallstudie. Anledningen är att författarna beskriver investeringsbudgetering och 

investeringsprocessen som ett enda begrepp vilket de kallar för programmering eller 

kapitalbudgetering. Vi anser att det skapar en otydlighet, eftersom vi identifierat att 

kapitalbudgetering består av två olika delprocesser, investeringsbudgetering och 

investeringsprocessen. Dessutom utarbetas investeringsbudgeten parallellt med 

resultatbudget och balansbudget, vilket inte framgår av Merchants och Van der Stedes 

(2007) modell. Även Anthonys och Govindarajans (2007) modell av sambandet mellan 

kapitalbudgetering och annan ekonomisk styrning är svårapplicerad på fallföretagen, 

eftersom författarparet beskriver kapitalbudgetering som en budgetprocess. De gör 

heller inte en distinktion mellan de olika delarna av kapitalbudgetering som vi urskiljt i 

kontexten för denna uppsats. 

 

Såväl Merchant och Van der Stede (2007) som Anthony och Govindarajan (2007) 

beskriver strategisk planering och operativ planering som separata cykler i vilka 

kapitalbudgetering inte ingår. Resultatet från vår fallstudie visar att teorierna 

överrensstämmer med empirin i detta sammanhang. Baserat på resonemanget i 

föregående stycke har vi valt att beskriva investeringsbudgetering som en del av 

budgetprocessen, vilken också består av resultatbudget och balansbudget. 

Kapitalbudgetering har vi också valt att inkludera i det som Merchant och Van der Stede 

(2007) benämner programmering och det består av investeringsbedömning, 

investeringsäskande och beslut. På grund av detta likställer vi inte strategisk planering 

med programmering, vilket Anthony och Govindarajan (2007) gör. 

5.5.3 Företagsstrategi och ekonomisk styrning 

Samtliga respondenter betonar att det är viktigt att kapitalintensiva investeringar görs i 

linje med koncernens övergripande strategi. Det syftar enligt Herath (2007) till att skapa 

en form av målkongruens i organisationerna. SCA, Stora Enso, Holmen och 

Billerud ”bryter ner” koncernens strategi på affärsområdesnivå och i företagen förs en 

diskussion om hur kapitalet ska allokeras, för att investeringar ska ske i enighet med 
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strategin. Dessutom har affärsområdena separata strategier för sina lokala marknader, 

eftersom kundernas behov kan skilja sig åt beroende på marknad. Det följer Merchants 

(1982) diskussion om att chefer ska ”översätta” koncernens mål till strategier och planer 

och att deras uppgift är att agera på ett sätt som gör att målen uppnås. Han menar att 

strategier för respektive resultatenhet i företaget ska utföras i enlighet med 

organisationens övergripande mål och det stöds av respondenterna i studien. Åsa 

Bramby på Billerud för diskussionen så långt att hon menar att koncernens 

övergripande strategi ska brytas ned till bruksnivå och att all personal bör vara 

medveten om företagets strategi. 

 

Fallföretagens processer för att implementera strategin kan liknas med Anthony och 

Govindarajans (2007) modell som framhåller att det sker genom att först formulera 

strategin, för att sedan implementera den genom ekonomisk styrning och slutligen 

effektivt utföra företagets arbetsuppgifter genom operativ styrning. Simons (1994) 

resonemang om att ekonomiska styrsystem är viktiga för att implementera ett företags 

strategi i syfte att bidra till uppnåendet av organisationens mål blir tydligt i studien av 

skogsindustrin. Investeringsguider, diskussioner om investeringar, investeringsanalyser 

med mera är ekonomiska styrmedel som finns för att styra fallföretagens investeringar i 

en viss riktning, så att de inte avviker från koncernens strategi. Vi menar med detta som 

grund att kapitalbudgetering blir ett styrinstrument för att implementera strategier. På 

detta sätt hålls fallföretagens investeringar inom ramen för respektive koncerns strategi 

och bidrar till att skapa en unik och värdefull positionering på marknaden (Porter, 1996). 

Investeringarna krävs för att fallföretagen ska kombinera resurser och förmågor för att 

genomföra strategin (Grant, 1991), till exempel för en satsning på en viss typ av produkt. 

Enligt studien kan det vara en satsning på en viss typ av papper i Holmen Paper eller 

hygienartiklar i SCA.  

5.5.4 Ekonomiska styrsystem 

I samtliga fallföretag finns det investeringsguider med utförliga beskrivningar om vad 

som ska ingå i investeringsanalyser och de kompletteras med standardiserade 

Excelmallar, som används för bland annat investeringskalkylering. De är en form av 

ekonomiska styrsystem som Merchant och Van der Stede (2007) benämner ”action 
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controls” på grund av att de är beteenderestriktioner för den personal som arbetar med 

investeringsanalyser eller investeringsbedömning. I denna kontext är 

investeringsguiderna och Excelmallarna styrning med avseende på reglering och 

manövrering (Chua et al., 1989). 

 

Om kapitalbudgeteringen kopplas till Simons (1994) syn på ekonomiska styrsystem är 

fallföretagens investeringsguider och Excelmallar ”boundary systems” och avser 

formella regler och begräsningar som bör respekteras av personalen. Det stöds av att 

respondenterna framhåller att standardiserade investeringsguider och Excelmallar 

utformas på koncernnivå. I samtliga fallföretag används ”result controls” vilket innebär 

upprättandet av resultatmål för respektive affärsområde, vilka sedan jämförs med utfall. 

Merchant och Van der Stede (2007) menar att denna styrning är förebyggande och 

innebär att en VD för ett affärsområde vet vad som förväntas av honom eller henne. 

Målen baseras på lönsamhetsmått och ”nivån” på målen förväntas bli följden av att 

investeringar görs (Remer & Nieto, 1995b) eftersom affärsområdeschef är ansvarig för 

resultat och investeringar. 

 

Andersson och Oliver (1987) menar att ekonomiska styrsystem används i en verksamhet 

genom att chefer styr, övervakar, utvärderar och belönar personalens prestationer i 

organisationen. I fallföretagen tar det sig uttryck i att styrningen sker med avseende på 

att investeringarna ska ske i enighet med företagets strategi samt med hjälp av 

standardiseringen av investeringsbeslut genom tidigare nämnda investeringsguider och 

Excelmallar. Övervakning och utvärdering sker genom granskning av 

investeringsäskanden och kapitalbudgetar (Andersson & Oliver, 1987) samt 

rapportering av hur investeringarna fortlöper. Belöningen sker i SCA och Stora Enso 

genom resultatbaserad bonus och i Holmen Paper finns ett belöningssystem vilket 

baseras på volym. Billerud skiljer sig mot de andra fallföretagen genom att de saknar 

bonus. 
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6 Slutsatser 

Vi anser att kapitalbudgetering som det definieras i företagsekonomisk litteratur 

(Horngren et al., 2005; Peterson och Fabozzi, 2002) inte är ett lämpligt begrepp, 

eftersom det inte tydliggör vad som ingår i kapitalbudgeteringsprocessen. Utifrån vår 

studie och kritiken mot definitionerna av kapitalbudgetering har vi gjort följande 

definition av kapitalbudgetering: 

 

En beslutsprocess och investeringsbedömning vilken börjar med en övergripande 

investeringsbudget, fortgår med investeringskalkyler, prognoser och strategiska 

hänsynstaganden för tillgångar vilka ska användas under lång tid. 

 

Definitionen tar hänsyn till kapitalbudgeteringens två delprocesser, 

investeringsbudgetering och investeringsprocessen och vi anser därför att definitionen 

preciserar begreppet kapitalbudgetering i större utsträckning än tidigare definitioner. Då 

vår definition av kapitalbudgetering består av två delprocesser, blir inte heller 

Merchants och Van der Stedes (2007) samt Anthonys och Govindarajans (2007) 

modeller adekvata för fallstudiens resultat. För att tydligare sätta kapitalbudgetering i 

sammanhanget med planerings- och budgeteringscykler, har vi med grund i 

författarparens modeller utformat en egen modell. Den är giltig för investeringar i 

materiella tillgångar, exempelvis byggnader, maskiner och maskinkomponenter. Den är 

vidare giltig för frivilliga investeringar och inte för de tvingande investeringar som 

också förekommer i skogsindustrin. Modellen presenteras på nästa sida och följs av en 

förklaring av de olika planeringscyklerna.  
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Figur 9: Kapitalbudgetens roll i det ekonomiska styrsystemet. 

 

 I planeringscykeln som namngetts strategisk planering i modellen utformar 

koncernen strategin, vilken bryts ned till affärsområden och anpassas till lokala 

marknader. 

 

 I planeringscykeln med benämningen budgetering utformas 

investeringsbudgeten parallellt med resultatbudget och balansbudget och blir en 

del av företagets totala budgetering. 

 

 Programmering sker genom att ett affärsområde eller en enhet gör ett 

investeringsäskande, ett investeringsförslag till högre nivå inom organisationen. 

Den består av investeringskalkyler (t.ex. DCF), strategiska hänsynstaganden och 

övriga icke-finansiella hänsynstaganden (t.ex. miljöaspekter).   

 

 Den operativa planeringen avser de maskiner, marknadsföringsinsatser med 

mera som behövs för att producera och sälja de produkter som investeringen 

avser. 

Investeringsbudget 

 
Resultatbudget 

 

Balansbudget 

Investeringsbedömning 
 

Investeringsäskande 

 

Beslut 
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I skogsindustrin finns tydliga samband mellan kapitalbudgetering och annan ekonomisk 

styrning. Sett ur Merchants och Van der Stedes (2007) perspektiv på ekonomiska 

styrsystem används såväl ”action controls” som ”results controls”, för att styra 

kapitalbudgeteringsprocessen och påverkar därmed beslutfattarnas beteenden och beslut.  

Ytterligare en form av ekonomisk styrning som relaterar till kapitalbudgetering är att 

fallföretagens affärsområden utgör ”investment centers”. Det betyder att VD för 

respektive affärsområde är ansvarig för utfallet av kapitalbudgeteringen. Det går även 

att beskriva den ekonomiska styrningen av kapitalbudgeteringen med Simons (1994) 

teorier och i skogsindustrin förekommer både ”boundary systems” och ”diagnostic 

control systems”. Kapitalbudgetering i sig är ett ekonomiskt styrsystem för att styra 

personalens beteende, så att de agerar i enlighet med företagens strategier och därmed 

skapas och upprätthålls målkongruens i företagen. 

6.1 Diskussion och förslag på fortsatt forskning 

Det är troligt att vår definition av kapitalbudgetering och vår modell över 

kapitalbudgetens roll i det ekonomiska styrsystemet har ett generellt värde och är 

applicerbara på andra svenska kapitalintensiva företag. Teoretiska begrepp, definitioner 

och modeller som presenterats i uppsatsen är inte hänförliga specifikt skogsindustrin 

utan är generella. Därför skulle det vara intressant att undersöka om påståendet om 

generaliserbarhet går att verifiera genom studier av andra kapitalintensiva 

industribranscher. Studier skulle kunna göras av kapitalbudgetering och ekonomisk 

styrning i exempelvis telekombranschen, bilbranschen och försvarsindustrin. 

 

I vår studie framkom det att fallföretagens strategi är en aspekt som beaktas i 

kapitalbudgeteringsprocessen. Forskning av sambandet mellan strategi och 

investeringar är ett ämnesområde inom företagsekonomi som vi anser behöver mer 

uppmärksamhet. I en ny studie skulle det exempelvis kunna undersökas hur ändringar 

av strategin påverkar investeringarna.  

 

Mycket uppmärksamhet i uppsatsens teoridel har ägnats investeringskalkylerna, vilka är 

en viktig del av kapitalbudgetering. Vi anser att ett bidrag till forskningen inom 

kapitalbudgetering vore en studie som fokuserar på metoders lämplighet för 
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kapitalintensiva företag. Då skulle en jämförelse kunna göras mellan olika metoder och 

om det finns en metod vilken är fördelaktigare än de nuvarande. Ett bidrag skulle då 

kunna vara hur personal ska implementera metoden i företag. 

 

I denna uppsats har vi inte fokuserat på internrevisionens roll i kapitalbudgetering enligt 

Neales (1991) modell. Medan den ekonomiska styrningen främst äger rum före och 

under investeringars genomförande syftar internrevision i denna kontext till att i 

efterhand granska huruvida den ekonomiska styrningen av kapitalbudgeteringen är 

effektiv och i enlighet med företagens mål och policies. Det kan vara av intresse att 

utröna huruvida internrevisionen i den svenska skogsindustrin skiljer sig åt mellan 

företagen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

1. Går det bra om vi spelar in intervjun? 

 

2. Önskar du och företaget vara anonyma i studien? 

 

3. Har du några frågor till oss innan vi börjar intervjun? 

 

Frågor om respondenten 

4. Kan du berätta lite kort om dig själv? 

 

5. Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

6. Vilken bakgrund har du? 

 

Frågor om kapitalbudgetering 

7. Hur definierar du kapitalbudgetering? 

 

8. Vilka typer av materiella tillgångar använder ni i verksamheten? 

 

9. Hur är kapitalbudgetprocessen utformad? (för materiella tillgångar) 

 

10. Hur går beslutsfattandet till för investeringar?  

 

11. Följdfrågor: Fattar enskilda affärsområden egna beslut? 

Finns det något samband mellan en kapitalbudget och enhetens uppsatta mål? 

 

12. För vilka typer av beslut används kapitalbudgeten? 

 



 

13. Vilka metoder används för kapitalbudgetering? 

 

14. Vilken betydelse har kassaflödena i investeringskalkylerna?  

Följdfråga: Hur diskonteras kassaflödena i investeringskalkylerna? 

 

15. Vilka andra aspekter, bortsett från rent räknemässiga (t.ex. kalkyler) tas hänsyn till vid en 

investeringsbedömning? 

 

16. Hur används kapitalbudgeten som beslutsunderlag? 

 

17. Hur följs kapitalbudgeten upp? 

 

Frågor om kapitalbudgetering och ekonomisk styrning 

18. Vilka samband tycker du finns mellan kapitalbudgetering och ekonomisk styrning? 

 

19. Vad finns det för koppling mellan kapitalbudgeten och resultaträkning, operativ planering 

och strategisk planering hos er? 

 

20. Vilka hjälpmedel finns för att göra en kapitalbudget? 

Följdfråga: Är kapitalbudgeten integrerad i ert affärssystem? 

 

21. Vad finns det för standards och regler i företaget gällande kapitalbudgeten? 

 

22. Finns det mallar eller guider som kan användas vid utformningen av kapitalbudgeten?  

 

23. Vilken roll har koncernledning samt investeringsansvariga i kapitalbudgeteringsprocessen? 

 

24. Hur sker dialogen gällande investeringsbedömningar inom företaget? 

 

Avslutande frågor 

25. Har du något som du vill förtydliga i intervjun? 

 

26. Har du några frågor till oss innan vi avslutar intervjun? 


