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Syfte: Syftet med detta ämnesfördjupande arbete är att förklara de problem som uppstår när 

avsaknad av investeringsuppföljning föreligger, samt att förklara för hur rutiner av 

uppföljningar kan organiseras. 

Metod: Valet föll på att göra en kvalitativ fallstudie gällande Volvo Construction Equipment i 

Braås. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har utförts med fyra stycken respondenter på 

anläggningen. Detta ämnesfördjupande arbete har utförts enligt en deduktiv metod och en 

diskussion förs angående arbetets validitet och reliabilitet.  

Teori: Den teoretiska referensramen behandlar relevant teori gällande investeringar och 

uppföljning, vidare behandlas även kortfattat de metoder som används för att bedöma 

investeringars lönsamhet på Volvo Construction Equipment i Braås. 

Empiri: Det empiriska avsnittet redovisar data från de semistrukturerade intervjuerna som fördes 

med personal på anläggningen i Braås. Dessa bestod av ekonomichefen, controllern samt två 

projektledare.  

Slutsats: Resultaten som presenteras behandlar komplexiteten med att följa upp investeringar enligt 

dess faktiska kassaflöden och förkastar därmed en sådan uppföljning för Volvo Construction 

Equipment i Bråas. Vidare presenteras två konkreta förslag över hur rutiner och metoder för 

investeringar givet anläggningens förutsättningar kan organiseras. Avslutningsvis för att öka 

validiteten presenteras respondenternas kommentarer till förslagen. 
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1. Inledning 

Detta avsnitt kommer ge en bakgrundsförklaring till detta ämnesfördjupande arbete och 

företaget som utgör det empiriska underlaget för denna fallstudie. Vidare kommer 

problemdiskussion föras som skall belysa läsaren om vilka områden inom företaget som har 

en förbättringspotential. Slutligen presenteras detta arbetes problemformulering och syfte. 

1.1. Bakgrund 

Volvo Construction Equipment utgör en affärsenhet inom Volvo som levererar produkter, 

reservdelar och utför tjänster inom främst anläggningsarbete, vägbyggen, avfalls-, gruv- och 

skogsindustri.
1
 Verksamheten bedrivs på ett flertal platser över hela världen och Volvo 

Construction Equipments huvudkontor är beläget i Bryssel. Den svenska verksamheten finns 

representerad på fyra stycken orter: Eskilstuna, Arvika, Hallsberg och i Braås. Anläggningen 

i Braås började byggas 1955 av bröderna Lihnell som tio år tidigare grundade företaget 

Lihnells Vagn AB. I samband med att fabriken i Braås byggdes tog man fram ett för den 

tiden helt nytt koncept inom anläggningsindustrin, så kallade dumprar, som används som 

transportfordon för olika tunga massor under svåra och krävande terrängförhållanden. 1974 

slogs Lihnells Vagn AB ihop med Volvo, Volvo Construction Equipment är sedan dess 

världsledande inom produktion av dumperfordon.
2
 

3
 Anläggningen i Braås och Volvo 

Construction Equipment som helhet drabbades hårt av 2008-2009 års finanskris. Sommaren 

2008 hade anläggningen cirka 1 000 anställda och vid slutet av 2009 tvingades anläggningen 

varsla cirka 300 av dessa om uppsägning. Dessutom hade ett stort antal kunder annullerat 

sina beställningar vilket ledde till att anläggningen byggde upp ett mycket stort lager av 

dumprar som det saknades efterfrågan för.
4
 En följd av detta ledde till att Volvo 

Construction Equipment genererade ett negativt rörelseresultat på 4 005 miljoner kronor.
5
 

Situationen vände däremot under 2010, anläggningen i Braås sysselsatte i genomsnitt cirka 

                                                 

1
 Volvo Årsredovisning 2009 sid 44 

2
 Internetkälla 1 

3
 Internetkälla 2 

4
 Internetkälla 3 

5
 Volvo Årsredovisning 2009 sid 44 
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900 heltidsanställda. De har haft en god orderingång främst från tillväxtintensiva länder i 

Asien och Ryssland, affärsenheten som helhet har även den haft ett väldigt bra år i 

förhållande till 2009. Detta framgår av Volvos årsredovisning för 2010 där det visar sig att 

Volvo Construction Equipment ökade sin nettoomsättning med 51 procent. De genererade 

ett positivt rörelseresultat på 6 180 miljoner kronor och Volvo Construction Equipment i 

Braås bekräftar sin världsledande ställning inom produktion av dumperfordon.
6 7

  

En konsekvens av den föregående finanskrisen var att anläggningen i Braås i inte haft något 

utrymme för investeringar sedan sommaren 2008. Den ekonomiska situationen ser dock 

annorlunda ut idag, vilka resultat som anläggningen enskilt genererat finns inte att tillgå. 

Dessa siffror finns endast tillgängligt för Volvo Construction Equipments ledning i Bryssel, 

inte ens ekonomichefen Lars Kristiansson har tillgång till den informationen.
8
 En begränsad 

information finns dock att tillgå i Volvos årsredovisningar. Volvo Construction Equipment 

visar goda rörelseresultat för 2010 och anläggningens ökande efterfrågan på personal efter 

finanskrisen tyder på att den ekonomiska situationen för anläggningen i Braås ser positiv ut. 

Anläggningen har av självklara skäl inte genomfört några mer omfattande investeringar de 

senaste åren, vilket har varit en direkt konsekvens av den världsomfattande ekonomiska 

krisen. 

På anläggningens ekonomiavdelning finns tydliga färdigställda mallar för 

investeringskalkyler. Investeringars lönsamhet mäts rutinmässigt med hjälp av den klassiska 

paybackmetoden, nettonuvärdesmetoden (NPV), internräntemetoden, IRR och den 

modifierade internräntemetoden, MIRR. Några rutiner för efterkalkylering av investeringar, 

det vill säga en uppföljning av redan genomförda investeringar finns fastställt på 

koncernnivå men anläggningen i Braås saknar den rutinmässiga vanan att utföra detta. Det 

finns emellertid ett behov för en tydlig uppföljning av investeringar på anläggningen, dels 

redan under investeringens ekonomiska livslängd men även efter att den löpt ut. Dessutom 

upplever personalen på ekonomiavdelningen att de saknar en större och djupare förståelse 

                                                 

6
 Lars Kristiansson 2011 03 21 

7
 Volvo Årsredovisning 2010 Sid 34 

8
 Lars Kristiansson 2011 03 23 
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för de kalkyleringsmetoder som används i deras rutiner för beräkning av investeringars 

lönsamhet. 

1.2. Problemdiskussion 

En konsekvens för Volvo Construction Equipment i Braås av 2008-2009 års finanskris var 

att det förelåg ett beordrat investeringsstopp på anläggningen. Rutiner eller metoder för 

uppföljning av investeringar finns fasställt på koncernnivå. Problemet är dock att dessa 

riktlinjer inte följs i Braås, ledningen känner dock att det finns ett tydligt behov av att dessa 

eller jämförbara metoder blir en kontinuerlig rutin i verksamheten.
9
 Uppföljning av 

verksamheten vilket i Braås fall, bland annat innefattar investeringar, är ett viktigt verktyg 

för den ekonomiska styrningen. Detta eftersom det skapar fokus för den relevanta 

personalen, ett riktmärke att sträva mot. Finns dessutom vetskapen hos personalen att 

uppföljning kommer att ske, skapas det förutsättningar för en starkare gemensam strävan 

mot konkreta uppsatta mål och mot företagets uppsatta strategi. Göran Andersson citerar ett 

klassiskt uttryck gällande detta ämne. ”What gets measured gets done”
10

. Vilket kan tolkas 

som att ansvarig personal behöver bli utvärderade för att säkerställa att dess mål blir 

uppfyllda. Förutom det relativt självklara skälet till att uppföljning bör ske, det vill säga att 

sådana rutiner fungerar som kontrollverktyg av ansvarsenheterna, är att uppföljning även 

skapar förutsättningar för ett framtida kompetenshöjande inom den egna verksamheten. 

Dessutom kan data erhållas som kan implementeras i framtida förkalkyler, i syfte att öka 

precisionen i dess ekonomiska bedömningar.
11

 

1.3. Problemformulering 

Vilka brister kan föranledas vid utebliven investeringsuppföljning för tillverkande företag, 

givet att en djupare kunskap om investeringar saknas och hur kan rutiner för 

investeringsuppföljningar organiseras? 

                                                 

9
 Lars Kristiansson 2011 03 23 

10
 Andersson (2008) Kalkyler som beslutsunderlag Sid 251 
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 Ibid Sid 251 
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1.4. Syfte 

Syftet med detta ämnesfördjupande arbete är att förklara de problem som uppstår när 

avsaknad av investeringsuppföljning föreligger, samt förklara hur rutiner av uppföljningar 

kan organiseras.  

1.5. Avgränsningar 

Det kommer att ske en avgränsning av uppsatsen till att endast behandla 

investeringsuppföljningar på affärsenheten Volvo Construction Equipment i Braås, detta 

motiveras med ett antal faktorer. Om investeringar skulle studeras generellt och heltäckande 

på företaget skulle det blivit oerhört omfattande. Med den tiden som är given för arbetet 

ansågs det att en reduktion i omfånget var angeläget, för att kunna bli mer genomgripande 

inom det valda ämnet. Valet att endast studera Volvo Construction Equipment i Braås och 

inte hela affärsenheten generellt beror på att resursbegränsningar är ett faktum.  
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1.6. Disposition 

 Inledningen till detta ämnesfördjupande arbete består av redogörelse för bakgrund, 

problemdiskussion, problemformulering, syfte och avgränsningar.  

 Metodavsnittet beskriver vilka vetenskapliga angreppsätt som används för att utforma 

arbetet och hur tillvägagångssättet är upplagt.  

 Den teoretiska referensramen beskriver och förklarar generellt de grundläggande 

kalkylmetoderna samt teori som behandlar investeringsuppföljning.  

 Det empiriska avsnittet presenterar den datainsamling som utförts enligt semistrukturerad 

intervjumetod. 

 I analysdelen diskuteras den teoretiska referensramen och sammanförs med empirin, 

eventuella skillnader och likheter kommer att presenteras som ämnar vara till grund för 

slutsatsen. 

 Resultatet i studien består av en slutsats. Två stycken uppföljningsförslag kommer även att 

presenteras. Dessutom redovisas respondenternas validering.  

 

Figur 1.1 Egen dispositionsfigur 
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2. Metod 

Detta avsnitt ger en förklaring på vilka tillvägagångssätt som används för att genomföra 

detta arbete. Avsnittet presenterar vilken huvudsaklig forskningsmetod som kommer att 

användas samt argument för varför denna metod valdes. Vidare förklarar även avsnittet på 

vilket sätt som de teoretiska och empiriska källorna samlats in. 

2.1. Forskningsansats 

2.1.1. Deduktiv metod 

Deduktiv metod handlar om att utforma hypoteser från det aktuella ämnet som studeras med 

grund från teori och praktik. Hypoteser utformas på ett sätt som gör det möjligt att använda 

operationella termer i undersökningen och forskningen skall utgå från empiriska 

undersökningar. Vid ett senare moment skall hypotesen styrkas eller förkastas, med empirin 

som grund. Arbetsgången för denna forskningsansats är Teori → Hypoteser → 

Datainsamling → Resultat → Hypoteserna bekräftas eller förkastas → Teorin revideras.
12

 

2.2. Alternativa ansatser 

Följande metoder som presenteras har ej kunnat tillämpats i detta ämnesfördjupande arbete 

enligt diskussion som senare förs i stycke 2.3. 

2.2.1. Induktiv metod 

Nästa forskningsansats som är relevant att ta hänsyn till är den induktiva metoden som utgår 

från att resultatet från observationerna i forskning genererar teori. Liknas ofta med ”grundad 

teori” där empirisk data används som underlag för teori, data erhålls successivt under 

arbetets gång. Det är inte alltid det går att fastställa vilken typ av teori som används men det 

                                                 

12
 Bryman, Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder Sid 23-24 
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brukar finnas tecken på den ena eller den andra, dock kan dessa ibland vara problematiska 

att identifiera.
13

 

2.2.2. Abduktiv metod 

Abduktiv metod är en forskningsansats som innehåller egenskaper av induktiv och deduktiv 

metod. Däremot är det ingen strikt konsekvent kombination av de båda, då den på egen hand 

tillför vissa element som inte ingår i de tidigare nämnda ansatserna. Metoden används i hög 

grad vid fallstudiebaserade undersökningar. Med en abduktiv arbetsprocess görs en tolkning 

först från ett hypotetiskt övervägande, där hypotesen styrks eller förkastas och sedan bör 

slutsatsen av hypotesprövningen jämföras med nya fall eller iakttagelser inom det valda 

området. Under arbetets gång sker en ständigt fortlöpande progression av det teoretiska och 

empiriska materialet. Ansatsen ger en permanent stegring i förståelse.
14

 

2.3. Val av metod 

Vi ämnar att i denna studie följa en deduktiv metod, detta grundas på att studien kommer 

genomföras och analyseras genom att den teoretiska referensramen jämförs med empirisk 

data. Insamlad empirisk data sammanställs huvudsakligen genom kvalitativa intervjuer med 

ekonomichefen, controllern och projektledare på anläggningen i Braås. 

2.3.1. Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning innebär att insamlingen av data inte i huvudsak består av kvantitativa 

mått, utan forskningsstrategin lägger vikt på att studien skall utföras ur ett tolkande och 

skapande perspektiv. Detta medför att forskaren skall skapa sig en förståelse för objektet 

som studeras och inte utgå från att svaren är givna.
15

 En tydlig egenskap som kvalitativ 

forskning besitter är förmågan att förklara varför något ser ut som det gör, detta är en 

distinkt skillnad från den kvantitativa forskningen som endast förklarar hur något ser ut. 

Vidare anses den kvalitativa forskningen vara mer fördelaktig i de fall analys skall göras på 

relativt små material, vilket medför att statistiska beräkningar inte är genomförbara. 

                                                 

13
 Bryman, Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder Sid 25 

14
 Alvesson, Sköldberg (2008) Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod Sid 55-56 

15
 Ibid Sid 297 
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Dessutom anspelar den kvalitativa forskningen i betydligt större utsträckning till 

generaliseringar i motsats till den kvantitativa som i större utsträckning skapar exempel.
16

 

2.3.2. Kvantitativ forskning 

Grundläggande för detta ämnesfördjupande arbete är att det initialt utgåtts ifrån att den skall 

genomföras enligt ett kvalitativt forskningssätt. Detta på grund av att Volvo Construction 

Equipment i Braås kontaktades inför fastställandet av ämnesvalet med utgångspunkt att 

genomföra ett kvalitativt arbete om anläggningen i fråga. Med detta som argument kommer 

kvantitativ forskning därmed inte vidare behandlas.  

2.4. Reliabilitet och validitet 

Inom kvalitativ forskning är det svårare att granska dessa begrepp relativt till i kvantitativ 

forskning. Gällande reliabilitetsbegreppet föreligger det tvivelaktigheter angående 

exempelvis möjligheterna till att replikera forskningen i högre grad, vilket är möjligt i de 

flesta kvantitativa forskningsprojekten. Replikeringsegenskaper inom forskningen är en 

viktig faktor i fråga om huruvida forskningsarbetet uppfyller reliabilitetskraven eller inte. 

Specifikt inom delkriteriet extern reliabilitet är detta av stor vikt och kritikerna anser att det 

inte går att uppnå fullständig extern reliabilitet med kvalitativ forskning. Detta på grund av 

att det inte är möjligt att erhålla en ögonblicksbild av den sociala miljön, då den ideligen är 

föränderlig enligt kritikernas mening. Tillvägagångssättet i detta ämnesfördjupande arbete 

kommer troligen att kunna replikeras. Dessvärre kommer antagligen intervjurespondenternas 

uppfattning om uppföljningen att förändras över tid, speciellt efter att de tagit del av detta 

arbete och eventuellt infört uppföljningsförslagen. Validitet uppfylls generellt om studien 

mäter det den är avsedd för. Inom kvalitativ forskning riktas kritik mot uppfyllandegraden 

gällande extern validitet. Extern validitet syftar till generalisering av forskningens slutsatser 

till andra sociala miljöer och förhållanden. Detta uppges vara problematiskt inom kvalitativ 

forskning då urvalen tenderar att vara relativt små, såsom i bland annat fallstudier.
17

 I detta 

forskningsprojekt är den externa validiteten problematisk att uppfylla, då det handlar om en 

                                                 

16
 Svenning (2003) Metodboken Sid 72-75 

17
 Bryman, Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder Sid 304-306 
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fallstudie och det faktum att studien endast görs på en anläggning inom Volvo Construction 

Equipment, vilket även gör att generaliseringsgrunder blir svårt att erhålla eftersom 

underlaget är begränsat. Generellt är det enklare att uppnå inre validitet inom kvalitativ 

forskning än i kvantitativ forskning. Den inre validiteten utgörs av den direkta kopplingen 

som äger rum mellan teori och empiri i projektet.
18

 

Genom att använda respondenter från olika nivåer inom investeringshierarkin blir det 

möjligt att införskaffa intervjumaterial med hög sanningshalt som ökar den inre validiteten i 

detta arbete. 

2.5. Respondentvalidering och granskning av resultatet.19 

Arbetet kommer att delges respondenterna i form av ett utkast, informanterna som ansvarar 

för feedback på detta är controllern Dante Alarcon och ekonomichefen Lars Kristiansson på 

Volvo Construction Equipment i Braås. De delger därefter information kring huruvida 

förslagen är genomförbara och vidare hur de ställer sig till dem. Detta presenteras i 

slutsatsen. 

  

                                                 

18
 Svenning (2003) Metodboken Sid 65-67 

19
 Yin (2007) Fallstudier: design och genomförande Sid 186-188 
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2.6. Forskningsdesign 

Detta avsnitt ämnar presentera den design som denna uppsats kommer att studeras enligt. 

2.6.1. Fallstudier 

Fallstudier är gynnsamt att bedriva i de fall frågeställningen ämnar svara på frågor som 

”hur?” eller ”varför?”.
20

 Fallstudiens ledande mål är att den ämnar till att klarlägga ett 

beslut eller en grupp av olika beslut, varför togs dessa beslut? Hur realiserades dessa och 

vad blev dess konsekvenser?
21

 Vidare föredras fallstudier framför andra forskningssätt i de 

fall den empiriska datainsamlingen grundar sig på direkta observationer och/eller intervjuer 

med relevanta personer som har en stark delaktighet i objektet som studeras.
22

 Forskning 

inom fallstudiemetoden kan innefatta både enkla och multipla fallstudier, det är därmed inte 

givet att en fallstudie endast studerar ett objekt. Till detta är det även av yttersta vikt att 

påpeka att en fallstudie inte nödvändigtvis behöver bedrivas enligt en kvalitativ 

forskningsmetod, utan en fallstudie kan likväl grunda sig på kvantitativ data.
23

 

2.7. Alternativa designer 

Detta avsnitt kommer att behandla de forskningsdesigner som diskuterades och förkastades 

eftersom de inte ansågs vara tillämpbara till detta ämnesfördjupande arbete. 

2.7.1. Tvärsnittsdesign 

Denna typ av design innebär att studien grundas på insamling av data från fler än ett enda 

fall, vanligtvis rör det sig om betydligt många fler än ett. Insamlingen skall vidare generera i 

en tillräckligt stor mängd kvantitativ data finns att tillgå för att kvantitativa beräkningar skall 

kunnas utföras. I dessa beräkningar ställs åtminstone två variabler mot varandra, vanligtvis 

rör det sig om fler en endast två variabler. Detta görs i syfte att finna samband mellan de 

studerade variablerna i förhoppning att forskaren skall finna olika mönster till en rad olika 

                                                 

20
 Yin (2006) Fallstudier: Design och genomförande Sid 22 

21
 Ibid Sid 30 

22
 Ibid Sid 25 

23
 Ibid Sid 32 
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samband och som dessutom skall bekräfta eller förkasta de tidigare ställda hypoteserna. Det 

är inte ovanligt att tvärsnittsdesign i många sammanhang anses vara synonymt med den så 

kallade surveydesignen, vilken likställs med enkätundersökningar och strukturerade 

intervjuer. Området tvärsnittdesign är emellertid betydligt bredare än så, även andra 

angreppsförfaranden lyder under denna benämning. Dessa är bland annat innehållsanalys, 

strukturerade observationer, offentligt statistik och dagböcker.
24

 

2.7.2. Longitudinell design 

Denna design finns som ett alternativ till fallstudiedesignen och den är fördelaktig att 

tillämpa i de fall en studies målsättning är att studera uppkomna förändringar över en given 

passerad tidsperiod. Detta utförs praktiskt genom att kartlägga data om mekanismer och 

processer som möjliggör en förändring. Dessa egenskaper gör att metoden tydligt har 

förmågan att dra kausala slutsatser. Designen är dock mycket ovanlig inom 

företagsekonomisk forskning, mest på grund av praktiska skäl som tid och det faktum att 

designen inte är kostnadseffektiv. Utförandet sker enligt samma rutiner som vid en 

surveyundersökning som bygger sin datainsamling på enkäter och strukturerade intervjuer. 

Den longitudinella designen är således en vidareutveckling av tvärsnittsdesignen som lättare 

kan dra kausala slutsatser.
25

  

                                                 

24
 Svenning (2003) Metodboken Sid 65  

25
 Bryman, Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder Sid 70 
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2.8. Datainsamling
26

 

De data som enligt Yin krävs för att göra en fallstudie kan härstamma från sex olika 

kategorier av källor. Dessa är följande: 

 Personliga noteringar 

 Formella skriftliga källor 

 Intervjuer, direkta observationer 

 Deltagande observation 

 Fysiska artefakter 

2.9. Primär data (kvalitativ)
27

 

Om data är specifikt insamlad just för den aktuella studien anses den vara av primär art. 

Intervjumaterial som forskaren i fråga erhållit direkt från intervjurespondenten är ett konkret 

exempel på vad som kategoriseras som primärdata. Ytterligare exempel av 

materialinsamling av primär art:  

 Observationer 

 Dokumentanalyser 

 Innehållsanalyser 

Insamlingen av primärdata har i detta ämnesfördjupande arbete utförts enligt kvalitativa 

intervjuer med ekonomichefen, controllern och två projektledare på Volvo Construction 

Equipment i Braås. Dessutom har ytterligare data samlats in genom tillgång till Volvo 

Construction Equipments interna dokument gällande investeringar. 

2.10. Sekundär data (kvalitativ)
28

 

I vissa fall väljer forskaren att utnyttja redan existerande databaser med kvalitativ data i sin 

forskning. Det minskar arbetsbelastningen med insamling av data och är således en 

                                                 

26
 Yin (2007) Fallstudier: design och genomförande Sid 109 

27
 Svenning (2003) Metodboken Sid 99-100 

28
 Bryman, Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder Sid 462 
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smidigare metod. Däremot förekommer vissa komplikationer med detta tillvägagångssätt av 

datainsamling, då forskaren ifråga inte har fullständig förståelse för de externa faktorer som 

kan ha påverkat insamlingen. Prioritering nummer ett skall vara förstahandsinformation som 

på egen hand samlats in, istället för andrahandsinformation som en annan part har 

frambringat, det vill säga sekundärdata. Sekundär data som samlats in utgörs av Volvos 

årsredovisningar. 

Exempel på former av materialinsamling som ofta används vid sekundär datainsamling: 

 Offentligt material 

 Statistik/databaser 

 Utredningar 

2.11. Intervjuer 

Genom att utföra intervjuer med ledande ekonomer och projektledare på anläggningen i 

Braås, ges det möjlighet att rikta direkt fokus mot studiens frågeställningar.
29

 Att samla in 

data genom intervjuer ger även möjlighet att erhålla betydelsefull information om studiens 

situation, givet att intervjurespondenten är väl insatt i de områden som infaller inom studiens 

ramar. Intervjurespondenten kan även förse undersökarna med ytterligare information 

rörande fallet som inte kan erhållas via exempelvis skrivna källor.
30

 

2.11.1. Intervjumetoder 

Inom kvantitativ forskning är det vanligt att strukturerade intervjuer används, de består av 

tydligt standardiserade frågor och svaren är uttryckligt begränsade. Detta anses öka 

reliabiliteten och validiteten. I kvalitativ forskning brukar emellertid inte denna form av 

intervju användas eftersom den inte har samma flexibla egenskaper som övriga 

intervjumetoder. Intervjuobjektet har i kvalitativ forskning friare tyglar när de responderar 

                                                 

29
 Yin (2007) Fallstudier: design och genomförande Sid 112 
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under intervjuförfarandet, ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer är därmed 

betydligt vanligare och därmed mer tillämpningsbara.
31

 

2.11.2. Ostrukturerade intervjuer 

Inom kvalitativa intervjutekniker förekommer det vanligtvis ostrukturerade intervjuer. I 

denna kategori finns det ingen självklar standard som följs strukturmässigt, utan istället är 

det vanligt att intervjuaren inleder samtalet med en allmän fråga som den aktuella 

intervjupersonen utvecklar och därefter mynnar detta ut i ett samtal som blir mer 

informationsprecist längs intervjuns tidsdisposition.
32

 

2.11.3. Semistrukturerade intervjuer 

Denna form av intervjuteknik är mer standardiserad, till den milda graden att den innehåller 

temafrågor. Men på dessa teman har intervjurespondenten stor frihet i hur han eller hon vill 

svara. Att hamna lite utanför de förvalda teman eller ämnen som intervjuaren framhävt utgör 

inget problem, det kan sväva iväg relativt fritt i jämförelse med strukturerade intervjuer.
33

 

2.12. Kritisk granskning av vald metod 

Deduktiv metod handlar i stora drag om att ur teori skapas det hypoteser som slutligen leder 

till ett resultat. Denna metod karaktäriseras vanligtvis som en linjär metod med tydligt 

uppsatta steg. Det är dock inte praktiskt möjligt att i samtliga deduktiva studier renlärigt 

följa denna linjära beskrivning. Fallstudier är gynnsamt att bedriva i de fall studien skall 

svara på frågor som ”hur?” eller ”varför?”. Vilket frågeställningen för detta 

ämnesfördjupande arbete delvis uppfyller. Intervjuerna har utförts vid fyra tillfällen och 

kommer under studiens förfarande vid behov kompletteras, med ytterligare besök, 

telefonsamtal och e-post kontakt. 

                                                 

31
 Bryman, Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder Sid 361-362 
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3. Teoretisk referensram 

Det teoretiska avsnittet kommer att behandla teorin bakom investeringar och uppföljning av 

dessa. Dessutom förklarar avsnittet även innebörden av de kalkyleringsmetoder som 

används på anläggningen i Braås. Vidare kommer uppföljningsmetodernas fördelar, 

nackdelar att redovisas med grund från litteratur och vetenskapliga artiklar. 

3.1. Investeringar 

Enligt Greve definieras en investering som en anskaffning av en resurs som är ämnad för 

senare förbrukning. Vidare menar Greve att en investering vid början av sin ekonomiska 

livslängd ger upphov till minst en eller ett fåtal stora utbetalningar, investeringen skall dock 

i framtiden under dess ekonomiska livslängd generera positiva nettoinbetalningar. 

Inbetalningarna består vanligtvis av ökade intäkter som den anskaffade resursen gett upphov 

till samt de eventuellt reducerade kostnader som investeringen frambringat.
34

 Yard ger en 

betydligt tydligare definition på vad en investering är: ”En investering innebär en 

resursuppoffring i utbyte mot framtida överskott”
35

. Enligt denna beskrivning pekar Yard ut 

en rad olika komponenter som en investering bör innehålla. Dels klargörs att det löper en 

viss tid mellan uppoffringen, det vill säga utbetalningen som utgör grundinvesteringen och 

de kommande nettoinbetalningarna. Utbetalningen genomförs således i nutid och 

inbetalningarna sker löpande under en längre framtida period.
36

 Ett tydligt och relativt 

självklart problem i investeringsbedömning är huruvida rätt estimerade värden gällande 

investeringens in- och utbetalningar tagits fram.
37

 Genom att utföra efterkalkyler, det vill 

säga följa upp investeringsbedömningen genom att applicera faktisk data i kalkylen skapas 

det underlag för kommande investeringskalkyler. Ett bättre underlag ger en större precision i 

förkalkylens estimeringar av dess in- och utbetalningar. Dessutom frambringar 

                                                 

34
 Greve (2003) Modeller för finansiell planering och analys Sid 105-106 

35
 Yard (2001) Kalkyler för investeringar och verksamheter Sid 23 

36
 Ibid Sid 23 
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efterkalkylerna underlag för utvärdering och kontroll av enskilda verksamheter och 

projekt.
38

 

3.2. Uppföljning 

Investeringsuppföljning har enligt Azzone och Maccarone till och med alldeles nyligen 

(2001) varit ett ämne inom ekonomistyrningen som i stora drag åsidosatts av både företag 

och teoretiker. Istället har en mer strikt fokus och ansträngning lagts på att skapa samt 

vidareutveckla metoder och modeller för kassaflödesinriktade kalkyleringsmetoder. Dock 

har det på senare tid skapats ett betydligt större intresse för denna typ av uppföljning, främst 

från större företag och ett mindre antal teoretiker.
39

 Detta påstående bevisas av bland annat 

Farragher med flera, som i en kvantitativ undersökning gällande företag i USA som är 

registrerade i Standard & Poor's Industrial Index, kom fram till att cirka 88 procent av de 

tillfrågade företagen tillämpade någon form av investeringsuppföljning. Av dessa var det 

cirka 94 procent som praktiserade investeringsuppföljning regelbundet.
40

 

Vidare menar Azzone och Maccarone att investeringsuppföljningens huvudsakliga syften 

inte skiljer sig från övriga syften som återfinns i andra kontrollsystem. Dessa syften är att 

skapa bättre beslutsunderlag genom att feedback ges till ansvarig personal med avsikt att 

förbättra dess framtida prestation. Investeringsuppföljning syftar vidare till ett lärande av 

föregående erfarenheter, främst gällande mindre ekonomiskt lyckosamma 

investeringsbeslut
41

, vilket ger möjligheter till förbättring inom samtliga faser i 

investeringsprocessen. Dessutom är det slutliga syftet med kontrollsystem och uppföljning 

att påverka personalens beteende i den riktning som sammanfaller med företagets mål och 

långsiktiga strategi.
42

 

                                                 

38
 Andersson (2008) Kalkyler som beslutsunderlag Sid 195 

39
 Azzone, Maccarone (2001) ”The design of the investment post-audit process in large organizations: evidence 
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3.3. Uppföljningens nytta 

Enligt Neale och Buckley råder det ingen tvekan om att de företag som rutinmässigt följer 

upp åtminstone en del av sina investeringar erhåller en stor nytta av denna aktivitet. Vidare 

kategoriserar Neale och Buckley två olika grupper av nyttokategorier som kan erhållas av att 

framför allt tillverkande företag inkluderar investeringsuppföljningsrutiner i sin rutinmässiga 

verksamhet. Dessa är nyttan av kontroll av projekt och nyttan av att rutinen implementeras. 

Den förstnämnda kategorin kan tolkas som den kortsiktiga nyttan som kan erhållas och den 

sistnämna är en mer långsiktig nytta.
43

 

3.3.1. Kortsiktig nytta 

Genom att implementera tydliga rutiner för investeringsuppföljning skapas det underlag för 

en betydligt mer fördelaktig och mer precis intern kontroll. Den kortsiktiga nyttan 

karakteriseras huvudsakligen av löpande kontroller som regelbundet utförs under 

investeringens installation och vidare under dess användning, det vill säga under dess 

livscykel. Genom att under detta skede övervaka investeringen skapas det möjligheter att 

korrigera dess utfall förutsatt att en situation skulle uppstå då investeringen inte ger de 

resultat som ledningen önskar och som det antogs att den skulle ge under 

lönsamhetsberäkningen. Dessutom ger den löpande övervakningen underlag för beslut 

gällande huruvida en investering skall fullföljas eller som Neale och Buckley beskriver 

alternativet till detta enligt det klassiska uttrycket ”pulling the plug
44

. Företag och dess 

ansvariga personal är i regel negativt inställda till att överge redan installerade investeringar, 

trots att det mest rationella alternativet ur hela organisationens perspektiv kan i extrema fall 

vara att inte fullfölja investeringsprojektet. Trots att detta inte alltid ses som en nytta av 

företag och dess projektledare kan detta alternativ ändock öka företagets totala prestation.
45
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3.3.2. Långsiktig nytta 

Vidare kan företag enligt Neale och Buckley erhålla mer långsiktig nytta genom att 

utvärdera investeringars prestation efter att de har förbrukats, det vill säga efter det tillfälle 

som investeringens ekonomiska livslängd löpt ut och är avskriven. Den kanske mest 

självklara nyttan är att senare beslutsfattande rörande investeringars implementering, 

bedömningar angående dess ekonomiska lönsamhet och hur den regelbundna övervakningen 

har hanterats kan korrigeras och utföras med större precision. En ytterligare långsiktig nytta 

är att företagen kan identifiera nya och kritiska variabler som med fördel kan användas i 

senare känslighetsanalyser. Dels kan variablerna övervakas redan under investeringens 

livscykel och därmed påverkas, viktigare är dock att identifiera dessa för att användas i 

senare bedömning av framtida liknande investeringsbeslut. En ytterligare långsiktig nytta är 

att senare investeringsbedömningar kommer utföras med ett mer realistiskt förhållningssätt, 

framför allt gällande estimering av de kassaflöden som förväntas genereras av investeringen. 

Enligt Neale och Buckley finns det tydliga bevis på att estimering av kassaflöden är 

subjektiva och generellt bedöms alltför optimistiskt, vilket kan motverkas genom att 

investeringars kassaflöden följs upp.
46

 

3.4. Nackdelar 

Att införa rutiner för investeringsuppföljning och därmed inkludera de i verksamheten kan 

emellertid ge en rad olika negativa konsekvenser för företaget. Dessa nackdelar kretsar inte 

runt de mer praktiska momenten kring investeringar utan mer kring den negativa stämning 

som kan uppstå bland framför allt de personer som kontrolleras och har ett prestationsansvar 

gentemot högre uppsatta i företagets hierarki. En nackdel som kan drabba företaget är att 

investeringar bedöms med ett alltför pessimistiskt synsätt, detta på grund av att projektledare 

har vetskapen av att de är kontrollerade och har en allt för försiktig bedömning av 

investeringars utfall. Vilket kan leda till att annars lönsamma investeringar förkastas. Vidare 

föreligger det en risk att investeringsprocessen blir utdragen, detta på grund av att 
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projektledare i högsta möjliga mån undviker att göra misstag och därmed läggs omotiverade 

stora resurser på investeringsförberedande aktiviteter. Personal som tidigare varit 

verksamma i olönsamma investeringsprojekt kan vid senare situationer bli motvilliga till att 

erbjuda sitt fulla deltagande i kommande investeringsuppföljningar. Projektledare kan även 

reagera negativt på information som investeringsuppföljningen genererat och därmed inte 

ändra på sina kalkyleringsrutiner, trots problematiken som eventuellt föreligger. Dessutom 

utförs många investeringar som inte kan mätas enligt ekonomiska lönsamhetsmått, de kan 

exempelvis vara oidentifierbara strategiska förmåner som erhålls av investeringen. Sådana 

nyttor är svåra att mäta eftersom dess konsekvenser inte uppkommer förrän många år senare 

och det är därmed svårt att praktiskt granska sådana investeringar.
47

 

3.5. Uppföljningens konstruktion 

Azzone och Maccarone presenterar en rad olika komponenter och tillvägagångssätt som ett 

effektivt uppföljningssystem bör kretsa kring. 

3.5.1. Ansvar för uppföljning 

De ansvariga för uppföljningen bör inledningsvis säkerställa att tillräckliga och rätta resurser 

finns att tillgå för att aktiviteterna skall vara genomförbara. Till detta måste det garanteras 

att uppföljningens olika procedurer genomförs enligt förbestämda rutiner och att dessa 

procedurer görs med en tillfredsställande hög grad av precision. Azzone och Maccarone 

nämner dessutom att uppföljningen inte endast bör göras enligt ekonomiska variabler, utan 

även miljömässiga. En uppföljning av sådana variabler bör även ges uttryck i det totala 

resultat som uppföljningen genererar. Det är vidare viktigt att rätt urval av investeringar 

utförs, speciellt i de fall alternativa investeringar ställs mot varandra. Slutligen är det av stor 

vikt att även uppföljningsrutinerna ständigt revideras och utvecklas.
48
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3.5.2. Sammansättning av ett uppföljningsteam 

Grundläggande för detta är att uppföljningen skall utföras av personer med rätt kompetens 

för den aktuella investeringen. Förutom att tekniska och ekonomiska kunskaper krävs bör 

teamet bestå av en sammansättning av projektledare och operativ personal där det bör råda 

en positiv stämning mellan personalen på olika hierarkiska nivåer. Vidare finns det ingen 

given optimal konfiguration av uppföljningsteamet. Vanligt är dock att teamet består av 

både investeringsintern personal (operativ personal) och investeringsextern personal, enkelt 

uttryckt sådan personal som inte arbetar aktivt med maskinen. Den interna personalen har 

vanligtvis en betydligt bättre kunskap om investeringens praktiska prestation och egenskaper 

men de tenderar att utföra analyser subjektivt, detta kan således balanseras genom att även 

mer opartiska personer deltar i granskningen av investeringen.
49

 Farragher med flera anser 

att uppföljningen endast bör utföras av personal som inte har en direkt anknytning till 

investeringen, det vill säga endast investeringsextern personal.
50

 

3.5.3. Urval av projekt 

Enligt Farragher med fleras undersökning utför endast femton procent av de aktuella 

företagen någon form av uppföljning på samtliga investeringar
51

. Företag som ämnar utföra 

investeringsuppföljningar bör basera sina urval på den kombination som maximerar deras 

nytta. Urvalet bör vidare göras i samarbete mellan en person med ansvar för att utföra 

uppföljningar och projektledarna som ansvarar för investeringarnas implementering. De bör 

även ställa sig följande frågor innan urvalet görs: 

 Vilken typ av projekt skall det utföras uppföljning på? 

 När skall dessa projekt identifieras? I början av investeringsprocessen, vid realiseringen 

eller när projektet befinner sig i sin operativa fas?
52 
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3.5.4. När skall uppföljning ske? 

Svaret på denna frågeställning bör vara fastställt på förhand, det vill säga innan exempelvis 

en maskin installeras. Till detta är det även viktigt att fastställa hur många gånger en 

uppföljningsprocess skall göras under en investeringscykel och när de ska ske. Målet är 

sålunda att det finns en kombination av uppföljningar som ger en så effektiv återkoppling 

som möjligt till den berörda personalen.
53

 

3.5.5. Val av metod 

Exakt vilka typer av analyser som bör användas i investeringsuppföljningar varierar stort 

mellan företag. Enligt Farragher med flera är det vanligast att företag använder så kallade 

DCF-metoder (Discounted Cash Flows) i kalkyleringsstadiet men en stor del väljer att 

använda andra metoder i uppföljningsfasen. Det är dock inte optimalt att DCF-metoder 

endast används till förkalkyleringen, utan de bör även användas som uppföljningsverktyg.
54

 

Johansson och Samuelsson argumenterar i nästa avsnitt för att även redovisningsmetoder är 

tillämpbara gällande uppföljning.  

3.6. Investeringsuppföljning med redovisningen som underlag 

(kostnadsbaserad) 

Uppföljningsmetoden är kostnadsinriktad och tar inte hänsyn till inbetalningsöverskott eller 

intäkter. Grunden för investeringsrapporteringen ligger i redovisningen. Nedan 

exemplifieras en investeringsrapport som kan ingå i ett företags interna rapportering. Den är 

ämnad att föreställa uppföljningsredovisning av investeringar, vilket ska vidarebefordras till 

högre instans inom företaget.
55
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Exempel över en rapport över investering (belopp i kkr) 

Till Företagsledning, 

projektchef 

Utfärdare: 

XXXX 

Tel: 

XXXX 

Datum: 

XXXX 

Period: 

XXXX 

  

Projekt/kostnads-

specifikation 

Beviljat 

anslag 

Verkl. 

Kostn. 

T.o.m 

föreg. år 

Verkl. 

Kostn. 

detta år 

T.o.m 

denna 

period 

Order 

utestående 

hos andra 

företag 

Återstår 

av anslag 

(2-3-4-5) 

Total 

invest. 

utgift 

Avvikelse 2-

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A-verkstad 

Maskin A 

Maskin B 

Maskin C 

Maskin D 

Maskin E 

Maskin F 

 

450 

100 

600 

100 

1000 

200 

 

350 

80 

580 

120 

940 

150 

 

50 

10 

60 

15 

150 

60 

 

50 

 

0 

10 

-40 

-35 

-90 

-10 

 

450 

90 

660 

135 

1150 

210 

 

0 

10 

-60 

-35 

-150 

-10 

Summa 2450 2220 345 50 -165 2695 -245 

 

Figur 2.1 Rapport över investeringar56 
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Det är väldigt användbart att använda redovisningen som uppföljningsbas löpande, detta 

eftersom det är relativt enkelt att följa upp i jämförelse med diverse kalkylmetoder som ofta 

genererar stora svårigheter lokalisering av data. Redovisningen kan med enkelhet användas 

som underlag i den periodiska uppföljningen och grundar sig på historiska händelser, utan 

att ta hänsyn till prognostisering. Det vill säga att redovisningsbaserad uppföljning innehar 

mer lättförståliga egenskaper än exempelvis nuvärde och internräntemetoder. De 

värderingsmåtten som ges av nuvärde och internräntemetoder beskriver hur den marginella 

avkastningen påverkar ett specifikt investeringsalternativ. Användande av 

redovisningsmåtten ger istället ett genomsnittligt räntabilitetsmått på hela det investerade 

kapitalet, vid en given tidpunkt. Det är viktigt att mäta och följa upp alla investeringars 

lönsamhet av betydande storlek, istället för att endast undersöka enskilda investeringar.
57

 

3.7. Return on investment (ROI) och Accrual Accounting Rate of Return 

(AARR) 

Den vanligaste metoden som enligt Horngren med flera används för att mäta investeringars 

finansiella prestation är Return Of Investment (ROI). Detta på grund av att måttet 

kombinerar investeringars resultat, dess intäkter, kostnader och grundinvestering. ROI anses 

vara tillfredsställande när det överträffar företagets avkastningskrav (kalkylräntan). Konkret 

utförs uträkningen genom att dividera investeringars bokföringsmässiga nettoresultat med 

investeringarnas bokföringsmässiga värde. 

    
        

             
 

Måttet bör dock inte enskilt användas för att bedöma investeringarnas prestationer utan det 

bör jämföras med andra tillgängliga mått.
58

 Detta eftersom ROI i huvudsak mäter 

investeringars prestation utifrån finansiella mått och är därmed mest lämpligt att använda 

                                                 

57
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58
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som mått utifrån sådana kriterier.
59

 ROI bör därmed beaktas i jämförelse med andra 

prestationsmätande mått för att inte riskera att en skev bild ges av investeringens prestation. 

Måttet talar följaktligen om hur stora intäkter varje investerad krona genererar. Exakt vilken 

data som används för att räkna ut ROI varierar starkt, data som matas in i täljaren i 

utförandet av beräkningen skiljer sig markant mellan olika företag. Exempelvis väljer en del 

företag att använda rörelseintäkter som täljare medan andra företag som vill beräkna ROI 

efter skatt, använder nettoinkomst. Vidare skiljer det sig vilken data som används som 

nämnare, i detta avseende väljer vissa företag att använda det totala värdet av 

investeringarna, andra väljer emellertid att använda det kapital som finansierat tillgången 

som antingen är räntebärande eller finansierat med eget kapital, det vill säga arbetande 

kapital.
60

 ROI används vanligtvis till att mäta prestationen hos en avdelning i ett företag. Det 

är dock inte lämpligt att använda ROI för att mäta prestationen hos enskilda investeringar.
61

 

I sådana fall är det mer fördelaktigt att använda sig av det närbesläktade prestationsmåttet 

Accrual Accounting Rate of Return (AARR).
 62

 

     
                               

                  
 

Även detta mått grundar sig på bokföringsmässiga siffror. Beräkning genomförs genom att 

dividera den årliga intäktsökningen som en enskild investering genererar med 

nettoinvesteringen. Det vill säga investeringens anskaffningsvärde med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar. Värdet som erhålls visar hur mycket investeringen avkastar per 

mätenhet.
63

 Problem uppstår när projektledare skall utvärderas enligt AARR. Enligt 

Lindblom och Sjögren grundar sig dessa problem i att både ROI och AARR tenderar att 

åtminstone på kort sikt, generera andra resultat än vad exempelvis en NPV-beräkning skulle 

ge. Dessutom baseras ROI och AARR på bokförd data. Risk föreligger därmed att 

investeringar realiseras som de facto är olönsamma men som förbättrar det 

                                                 

59
Akalu (2003) “The process of investment appraisal: the experience of 10 large British and Dutch 

companies” Sid 359 
60
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bokföringsmässiga resultatet. En ytterligare risk är att investeringar som visar positiva 

värden i förkalkylerna (exempelvis NPV eller IRR) helt enkelt förkastas eftersom 

projektledaren inte kommer att utvärderas enligt sådana mått. Dessa problem leder till att 

investeringar inte endast bör bedömas och utvärderas enligt ROI och AARR utan de bör 

användas som komplement till bedömningar som inte grundas på bokföringsmässig data. 

Detta kan dock leda till att investeringar som visar positiva siffror i en NPV men ger 

negativa värden enligt AARR, förkastas.
64

 

3.8. Residual income 

Horngren med flera menar att organisationer och projektledare kan utvärderas genom att 

beräkna investeringarnas Residual Income (RI). RI räknas ut genom att subtrahera produkten 

av kalkylräntan och grundinvesteringen från de erhållna intäkterna. 

                                          

Uträkningens komponenter hämtas från bokförd data och det finns empiriska studier på att 

många företag föredrar att utvärdera sina investeringar med detta mått framför ROI. Detta på 

grund av att RI presenterar ett tydligare resultat över en erhållen avkastning som 

investeringar genererat genom att den till skillnad från ROI inte genererar ett procenttal som 

kan vara öppet för viss tolkning.
65

 Anledningen till detta enligt Horngren med flera är att 

projektledare som tidigare har genomfört investeringar som resulterat i ett ROI på 

exempelvis tjugo procent, kommer troligtvis vara motvillig till att genomföra investeringar 

som ger ett ROI på femton procent. Detta eftersom det kommer sänka den enskilde 

projektledarens ROI, trots att procentsatsen överstiger företagets avkastningskrav, risk 

föreligger därmed att lönsamma investeringar uteblir. Används således RI som 

prestationsmått tenderar projektledare att ta sig an samtliga investeringar vars avkastning 

överskrider företagets avkastningskrav. Därmed ökar detta mått företagets sammansatta 
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målkongruens och det bistår projektledarna att fatta beslut som ökar hela företagets 

lönsamhet.
66

 

3.9. Prestationsmätning 

Att avgöra huruvida en investering visat sig vara lönsam eller inte är en av de mest 

förekommande frågeställningarna hos ett företags ledning. Vanligtvis görs denna bedömning 

efter investeringens färdigställande.
67

 En vanlig metod som används för att utvärdera 

enskilda projektledare är enligt Horngren med flera att bedöma dem på årsbasis med hjälp 

av ROI och RI och endast använda kassaflödesinriktade metoder som exempelvis NPV till 

att förkalkylera. Det som dock måste beaktas är att projektledare tenderar att realisera 

investeringar som på kort sikt visar bokföringsmässigt goda resultat men som på lång sikt 

inte alltid är det mest fördelaktiga alternativet ur ett kassaflödesperspektiv. Detta kan direkt 

vara olönsamt för organisationen som helhet. Denna risk kan emellertid dämpas genom att 

projektledaren eller en organisation inte utvärderas efter dess aggregerade projekt utan att 

projekt och investeringar följs upp individuellt. Detta kan göras genom att följa upp hur väl 

de verkliga kassaflödena stämmer överens med de estimerade värdena i förkalkylerna i 

hänseende till dess monetära storlek och kassaflödenas tidsmässiga precision.
68

 

Vid utvärderingar riskerar konflikter att uppstå mellan de ansvariga för 

prestationsutvärderingen och investeringsbeslutet. Horngren med flera menar att situationer 

kan uppkomma där projektledare vidtar åtgärder som de vet är rent av dåliga, ur företagets 

perspektiv men som kommer belöna dem enligt företagets belöningssystem. För att motivera 

projektledare att fatta investeringsbeslut som är optimala för företaget bör metoden för 

prestationsutvärderingen vara konsekvent med analysen som utförs inför investeringen. Ett 

tydligt exempel på detta är att en projektledare har alternativen att behålla eller byta ut en 

maskin. Problem uppstår när investeringens prestation utvärderas med kostnader och 

intäkter istället för att utvärdera den enligt faktiska kassaflöden. En projektledare strävar 
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efter att maximera sin prestation, en ny maskin kommer troligtvis sänka driftskostnaderna 

men avskrivningarna ökar. Därtill kan avyttringsförluster på den gamla maskinen 

förekomma som har en påverkan på det första årets kostnader. I en sådan situation kan 

projektledaren faktiskt välja att behålla den äldre maskinen och mindre effektiva maskinen 

eftersom denne vill maximera sin kostsiktiga prestation. Detta problem är mest uppenbart i 

sådana företag där omsättningen av projektledare är hög.
69

 Genom att jämföra en 

investerings faktiska resultat med de estimeringar som utfördes innan dess implementering 

skapas det förutsättningar för ledningen och de ansvariga för investeringen att erhålla 

feedback gällande deras prestationer. Att estimeringar och utfall skiljer sig kan bero på ett 

flertal orsaker. En vanlig sådan är att estimeringarna som gjordes i förkalkyleringen gällande 

investeringens nettoinbetalningar och grundinvesteringens storlek bedömdes optimistiskt. 

En annan vanlig orsak till att utfallet inte i slutändan blir tillfredställande är att problem kan 

ha uppstått vid implementeringen. Att kassaflödena är alldeles för optimistiskt uppskattade 

bidrar till att investeringar som i övriga fall skulle förkastas, riskerar att bli realiserade. 

Vetskapen om att nettoinbetalningar kommer att granskas under den ekonomiska 

livslängden bidrar till att projektledare hindras från att uppskatta nettoinbetalningarna 

alldeles för högt. Dessutom bidrar granskningen av investeringen under dess ekonomiska 

livslängd till att investeringen följer företagets målsättning och strategi. Skulle investeringen 

tappa fokus måste åtgärder tas för att den skall prestera som företaget önskar. Horngren med 

flera nämner dessutom att vissa företag sparar uppgifter om utfall för enskilda projektledares 

investeringar och använder dessa uppgifter när projektledaren söker finansiering för 

kommande investeringar. Genom att spara dessa uppgifter anses det att projektledarna 

förhindras att göra alldeles för optimistiska investeringsbedömningar. Något som dock 

måste beaktas ifråga om uppföljning är att det inte är tillräckligt att endast konstatera att 

utfallet skiljer sig från förkalkylerna. Frågan som måste ställas är varför utfallet skiljer sig 

från uppskattningarna och vad det beror på. Att erhålla rätt data i efterkalkylerna är heller 

inte alltid problemfritt. Detta är mycket tydligt i investeringar där nettoinbetalningarna 

består av kostnadsreduceringar eller effektivitetsförbättrande investeringar. Det kan bli 
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väldigt omfattande tidsmässigt att utreda exakt var kostnaderna inte reducerats och exakt var 

i verksamheten investeringen inte presterat som det antogs.
70

 

3.10. Paybackmetoden 

Paybackmetoden är den metod som är mest simpel att utföra av 

investeringsbedömningsmetoderna och benämns ibland som återbetalningsmetoden i 

svenska sammanhang. Räntebedömningar och diskonteringar förekommer inte i 

beräkningarna vilket simplifierar metoden ytterligare. Generellt används denna metod i stor 

omfattning vid investeringsbedömning bland tillverkande företag. Den utförs oftast vid ett 

tidigt skede i en investeringsprocess för att vid ett senare tillfälle kompletteras med mer 

djupgående och krävande metoder som innehar mer fördelaktiga egenskaper.
71

 Det faktum 

att en investering endast ger acceptabla nettoinbetalningar långt in i framtiden kan leda till 

att den blir mindre attraktiv enligt payback. Företaget kan drabbas av likviditetsproblem 

innan investeringen återbetalat sig.
72

 Det görs åtskillnader i beräkningen för metoden 

grundade på om inbetalningsöverskotten är konstanta eller skiftar i storlek över tid. I 

exemplet nedan redogörs för hur permanenta inbetalningsöverskott bör behandlas, i bilaga 

8.5.1. finns en förklaring för ickepermanenta
73

.
74

 Ett begrepp som är vanligt förekommande 

inom ämnet ”payback” är beslutskriterium som står för den hänsyn som tas till 

investeringens maximalt acceptabla återbetalningstid. Utifrån investeringens art och storlek 

ges olika acceptabla återbetalningstider. Det är enklare för beslutsfattaren att med hjälp av 

payback påvisa att ett optimalt investeringsalternativ har valts. Oftast väljs den investering 

som ger inbetalningsöverskott som snabbast motsvarar grundinvesteringsbeloppet.
75

 

[  
 

 
 ]  G = Grundinvestering   

   a = Årligt permanent inbetalningsöverskott 

n = Tid (återbetalningstid i antal år) 
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3.11. Net Present Value (NPV) 

Denna metod syftar till att beräkna det sammanlagda nettonuvärdet som en investering 

genererar, detta genom att diskontera framtida nettoinbetalningar till dess nutida värde. De 

sammanlagda diskonterade nettoinbetalningarna som uppstår under investeringens 

ekonomiska livslängd adderas med det negativa beloppet för grundinvesteringen, summan 

utgör nettonuvärdet.
76

 Den ekonomiska livslängden fastställs på förhand och definieras som 

det antal år som det är ekonomiskt försvarbart att nyttja tillgången.
77

 Vidare appliceras en 

kalkylränta i diskonteringen av nettoinbetalningarna,
78

 denna kalkylränta skall motsvara en 

kombination av företagets avkastningskrav, alternativkostnader och risk
79

. Kalkylräntan är 

således den minimala avkastningen som företaget kräver för att investeringen skall kunna 

genomföras. Slutligen visar nettonuvärdet därmed hur mycket en investering har avkastat 

utöver kalkylräntan.
80

 

            
  

     
   

 

   

  G = Grundinvestering t = Period 

   a = Nettoinbetalning n = Antal år  

   r = Kalkylränta 

Med detta som grund anses en investering vara lönsam när nettonuvärdet är större än noll. 

Ställs flera investeringar mot varandra givet allt annat lika bör företaget sålunda välja det 

alternativ som ger det högsta nettonuvärdet. NPV är en så kallad DCF-metod vilket betyder 

att metoden endast fokuserar på faktiska kassaflöden och helt bortser ifrån 

bokföringsmässiga resultat som investeringen kan ha givit upphov till.
81
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3.12. Internal Rate of Return (IRR) – Internräntemetoden 

Internräntan svarar på frågan: till vilken ränta är nettonuvärdet lika med noll? Internräntan 

jämförs med den kalkylräntan som företaget bestämt, vilken den bör överträffa om 

investeringen skall anses som lönsam, attraktiv och därmed godtagbar för investeraren. 

                    
  

      
 

   

      
 

   

      
 … … … 

 

      
   

G= Grundinvestering   

a = Årligt inbetalningsöverskott 

n = Aktuellt år för inbetalningsöverskottet (1, 2, 3, 4 osv.) 

S = Skrotningsvärde 

i = Internräntan IRR (givet att kapitalvärdet är = 0) 

Fördelar med metoden finns i form av att företaget får en mer ingående och omfattande 

förståelse för investeringens lönsamhet i jämförelse med andra metoder av enklare karaktär, 

vilket även kan underlätta förståelsen för lönsamhetsbedömningen i själva uppföljningen.
82

 

IRR kan i vissa avseenden ge fel rangordning av investeringar, vilket har betydelse när det 

inte finns möjlighet att genomföra alla investeringsalternativ och ett eller flera specifika val 

måste göras. Av den orsaken skall inte internräntemetoden användas som beslutskriterium 

vid jämförelse av investeringar utan teoretiskt sätt är nettonuvärdet den bättre 

beslutsgrundande jämförelsefaktorn för investeringar.
83

 Internräntan måste innehålla 

egenskaper i form av jämförbarhet, detta uppnås om de alternativa investeringarna har 

likvärdiga nuvärden och marknadsräntor.
84

 

                                                 

82
 Andersson (2008) Kalkyler som beslutsunderlag Sid 301 

83
 Yard (2001) Kalkyler för investeringar och verksamheter Sid 36-37 

84
 Promislow, Spring, (1996) ”Postulates for the internal rate of return of an investment project” Sid 326-327 



 
 

 

  31 (51) 

 

3.13. Modified Internal Rate of Return (MIRR) – Modifierad 

Internräntemetod 

Den största skillnaden mellan IRR och MIRR är att den sistnämnda tar hänsyn till att 

återinvesteringsgraden av de positiva inbetalningsöverskotten inte ständigt är samma 

procentsats som internräntan. IRR går att använda utan större svårigheter endast i de fall när 

det berör inbetalningsöverskott som inträffar i nutid. Över längre tidsperioder är MIRR mer 

lämpad. MIRR är i betydligt mindre omfattning använt i praktiken än vad IRR är, på grund 

av att de ansvariga upplever svårigheter att uppskatta och prognostisera 

återinvesteringsgraden för inbetalningsöverskotten. Det upplevs även svårigheter att förstå 

modellen och hur den fungerar i företagsvärlden. Modellen är inte riktigt accepterad i 

praktiken i dagens läge (2008) men kommer med stor säkerhet enligt Kierulff att bli det med 

tiden. MIRR måste överstiga kalkylräntan för att anses vara lönsam, precis som i den 

betydligt mer tillämpade internräntemetoden.
85
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MIRR löser huvudsakligen följande problem (i jämförelse med internräntemetoden IRR):  

 Det faktum att IRR bestäms utifrån storlek och timing på inbetalningsöverskotten, inte 

kostnaden för kapital eller återinvesteringspotential. 

 IRR lägger mest uppmärksamhet på risken med investeringen enskilt, hänsyn tas inte till att 

framtida kassaflöde påverkas av återinvesteringsgraden. 

 Emellanåt förekommer dåliga jämförelseegenskaper med IRR gällande investeringar. 

 Om inbetalningsöverskotten skiftar mellan plus och minus kan det uppstå felaktigheter i 

räntesatsen som framställs. 

 

MIRR är den räntesats som löses ut ur följande formel, då återinvesteringar av 

nettoinbetalningar görs med hänsyn till projektets internräntekrav.  

 

 
    

      
 

 

   

              

   

         
 

MIRR= Modified Internal Rate of Return 

  COF = Cash outflows = Utbetalningar kapital (alla negativa tal kopplade till investeringen). 

CIF = Cash inflows = inbetalningar kapital (alla positiva tal kopplade till investeringen) 

 n = Aktuellt år (1, 2, 3, 4 osv.) 

 r = Projektets internräntekrav 

  t = Period86 
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4. Empiriska observationer 

I detta avsnitt presenteras data som erhållits genom de kvalitativa intervjuerna som 

genomförts i Braås. Avsnittet kommer även delvis behandla information från de interna 

dokument som erhållits från Volvo Construction Equipment i Braås. Aktuell information om 

företagets uppföljning och rutiner delges. 

4.1. Intervju med Dante Alarcon, Controller 

Volvo Construction Equipment använder sig i dagsläget huvudsakligen av fyra 

lönsamhetsmätningsmetoder, vilka är IRR, NPV, Payback och MIRR. Emellertid nyttjas 

dessa metoder allt som oftast endast vid investeringskalkylering då företaget inte 

rutinmässigt arbetar med investeringsuppföljning. Anledningen till att just dessa utvalda 

metoder används är att de är fastställda från huvudkontoret i Bryssel. Under den andra 

intervjun med Volvo Construction Equipment framkom det att företaget använder sig av en 

kalkylränta på tolv procent vilken är en gemensam kalkylränta för hela koncernen. Hur den 

är fastställd gick inte att erhålla information om, eftersom den är beräknad av personer högt 

upp i Volvos hierarki som inte vill att denna information offentliggörs. Volvo Construction 

Equipment utformar inte kalkyler för samtliga investeringar och specifikt inte för de som är 

av mindre art.
 87

   

Generellt finns det förbättringspotential gällande förståelsen för kalkyleringsmetoderna på 

ekonomiavdelningen, detta eftersom de inte arbetar med dem på regelbunden basis och inte 

har det färskt i minnet. Själva uppföljningsrutinen existerar oftast endast till den tidpunkt då 

investeringen är fullt fungerande och i bruk. I efterhand görs därmed ingen uppföljning av 

investeringens prestation jämfört med vad som prognostiserats, förutom i de fall då 

investeringen är inhandlad för avsevärt stora belopp och på direktiv av huvudkontoret i 

Bryssel. Det finns ett behov av att uppföljning borde förekomma i högre grad anser 
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företaget, men problem föreligger med implementering av denna rutin eftersom de inte anser 

att denna rutin kan prioriteras framför andra aktiviteter på grund av tidsbrist. På Volvo 

Construction Equipments övriga anläggningar i Sverige sker uppföljningar på månadsbasis 

och det är inte ovanligt att även mindre investeringar följs upp. En anledning till detta anses 

vara att de andra affärsenheterna producerar ett större antal egna komponenter till skillnad 

från Braås där det mer handlar om att bygga dumperfordon. Underlag för att utföra 

investeringsuppföljningar finns men det är inte vanligt att det utförs eftersom det vanligtvis 

inte efterfrågas från ledningen och av den orsaken att det är tidskrävande. Företaget anser att 

det bör göras beräkning och uppföljning av inbetalningsöverskotten som investeringarna 

genererar, men oftast läggs stor tillit till projektledaren som äskat för investeringen och 

dennes uppskattningsförmåga. Det förekommer även förbättringspotential gällande 

kommunikationen mellan projektledare och ekonomiavdelningen.
88

  

4.1.1. Uppföljning
89

 

Alarcon efterfrågar att en löpande rutin borde finnas gällande uppföljningar av investeringar 

som är av större karaktär. Alarcon medger att han ser vissa svårigheter i uppföljningen, det 

är svårt att mäta och följa upp investeringar som bedöms effektivisera den operativa 

verksamheten. Därutöver kan svårigheter uppstå i att lokalisera faktiska kassaflöden som en 

investering ger upphov till, sådana aktiviteter är troligen krävande resursmässigt. Trots att 

analys av kassaflöden är att föredra gällande uppföljning, anser ändå Alarcon att 

uppföljningen borde ske genom att studera redovisad data. Detta främst på grund av att 

sådana data är betydligt enklare att lokalisera och därmed analysera. 

4.1.2. Rutiner 

Volvo har på koncernnivå fastställda rutiner för hur investeringsuppföljning skall ske, enligt 

Alarcon finns dock ingen efterfrågan från anläggningens ledning om att uppföljning skall 
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utföras. Gällande de absolut största investeringarna är det förekommande att affärsenhetens 

ledning i Bryssel efterfrågar någon form av uppföljning, detta utförs dock endast på de 

absolut största investeringarna och uteslutande när Bryssel kräver det. Utöver detta upplevs 

det vissa brister i kommunikationen mellan ekonomiavdelningen och den operativa 

personalen. Ett exempel på detta är att projektledarna ofta missar att rapportera in att en 

investering tagits i bruk, vilket leder till att personalen på ekonomiavdelningen inte 

tillgångsaktiverat investeringen och därmed har avskrivning på tillgången inte påbörjats vid 

rätt tidpunkt. Det finns fall där investeringar varit i bruk under flera månader utan att de 

aktiverats bokföringsmässigt. Detta kan bero på att det inte finns några rutiner för hur och 

när kommunikation skall ske mellan projektledarna och ekonomiavdelningen.
 90

  

4.1.3. Grundinvestering 

Alarcon menar att äskningsförfarandet skiljer sig stort beroende på vilken projektledare som 

utför äskningen. Kunskap gällande lönsamhetsberäkningarna i processen som föranleder 

investeringens implementering, saknas hos en betydande del av projektledarna, detta leder 

till att de ofta i sista stund vänder sig till personalen på ekonomiavdelningen för att få 

lönsamhetsberäkningarna utförda. Detta är en tydlig skillnad mot hur situationen ter sig på 

Volvo Construction Equipments övriga anläggningar i Sverige, däribland anläggningen i 

Eskilstuna. I Eskilstuna innehar projektledarna goda kunskaper gällande 

lönsamhetsberäkningarna som krävs i äskningen, dessutom är investeringsuppföljning en 

stående rutin på denna anläggning. En av de tydligaste bristerna hos projektledarna i Braås 

är att de vanligtvis inte har några konkreta belägg för hur stor grundinvesteringen bör vara. 

Det är inte ovanligt att summan helt enkelt ”höftas” och att projektledarna tenderar att 

begära ett större belopp för investeringen än vad som är nödvändigt. Alarcon menar att detta 

beror på att projektledarna gärna uppskattar grundinvesteringen för högt, för att en 

säkerhetsbuffert skall råda mellan beloppet som äskas och den faktiska grundinvesteringen. 

Det förekommer dock även i vissa fall att grundinvesteringen har uppskattats för lågt vilket 
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leder till att en ytterligare äskning måste utföras, som även den beroende på hur mycket som 

begärs, skall godkännas av cheferna på olika nivåer på anläggningen beroende på hur stor 

tilläggäskningen är. Alarcon anser att offerter bör presenteras i samband med äskningen, 

detta finns redan som rutin hos vissa av projektledarna men det är långt ifrån samtliga som 

väljer att presentera en sådan handling i samband med äskningen. Ett sådant förfarande anser 

Alarcon skulle kunna höja precisionen i uppskattningen av grundinvesteringen och därmed 

reducera risken för att beloppet för grundinvesteringen överskattas, vilket är vanligast, men 

även att den heller inte underskattas. 91 

4.1.4. Nettoinbetalningar 

En ytterligare brist som enligt Alarcon är en konsekvens av att uppföljning inte förekommer 

i någon större utsträckning är att en djupare kunskap saknas hos projektledarna angående 

investeringens nettoinbetalningar. Vanligtvis överskattas dessa, det vill säga att 

inbetalningarna uppskattas för högt och att utbetalningarna uppskattas för lågt. Detta anser 

Alarcon kan vara en direkt konsekvens av att någon uppföljning inte förekommer, det finns 

helt enkelt inget kontrollorgan som löpande kontrollerar att projektledarnas bedömningar 

gällande kassaflöden är inom ramen för att anses vara rationellt uppskattade.
92  
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4.2. Intervju med projektledare
93

 

Enligt intervju med projektledare Magnus Sandberg och Andreas Ulvagården har det 

sammanställts hur en investeringsprocess går till utifrån deras perspektiv och deras 

personliga inställning till att investeringar följs upp.  

Ett behov identifieras i fabriken, därefter inleds en förstudie gällande vilken investeringstyp 

som kommer behövas, med alla inblandade (mellan fem till åtta personer innehållande 

tekniker, operatörschefer, projektledare och ingenjörer). Nästa fas består av en diskussion 

med parter högre upp i hierarkin om huruvida detta är nödvändigt och genomförbart. Om det 

är troligt att detta är fallet enligt högre instans i verksamheten tas offerter fram, för 

investeringen i fråga och äskningsblanketter fylls i till en ytterligare person i företaget som 

har behörighet att godkänna äskningen. Vid större investeringar måste även en PowerPoint-

presentation bifogas för att ytterligare förklara investeringens innebörd ekonomiskt och 

tekniskt. Äskningsförfarandet behandlas högre upp i hierarkin och slutligen erhålls ett 

godkännande eller ett avslag, för projektledarens investeringsäskande.  

Teknisk livslängd har historiskt förfallit tidsmässigt nära den ekonomiska livslängden. 

Förstudier inleds när tidigare maskiner får markant ökade underhållningskostnader. Således 

infinner sig behovet av en ny maskin vid den upplevda brytpunkten där resursåtgången för 

att underhålla maskinen överstiger kostnaderna för att köpa in en ny. Nya maskiner är 

vanligtvis mellan tio och tjugo procent mer effektiva än de föregående när det handlar om 

ersättningsinvesteringar, där en jämförelse är följaktligen möjlig. Innan en maskin 

introduceras i produktionsprocessen mäts dess effektivitet genom att dokumentation förs 

med hjälp av videoinspelningar. Detta görs även hos leverantören i många fall då det finns 

möjlighet. 

                                                 

93
 Sandberg, Ulvagården 2011-05-12 



 
 

 

  38 (51)  

 

Projektledarna Sandberg och Ulvagården menar att det råder ett tydligt kunskapsgap i den 

ekonomiska förankringen hos anläggningens projektledare, de känner till grunderna men har 

inte full kunskap gällande de mer avancerade metoderna såsom IRR, MIRR och NPV. 

Paybackmetoden används för att gallra i början av investeringsprocessen och vid ett senare 

skede genomförs de mer övergripande metoderna. Grundinvesteringsbeloppet erhålls delvis 

oftast från leverantören på offert men när delar av konstruktionen sker internt inom Volvo 

Construction Equipment är den mer beroende av uppskattningar från de ansvariga. En 

tumregel som föreligger är att ett äskningsbelopp inte skall överstigas med över tio procent 

utan att en tilläggsäskning måste genomföras. Denna regel och procentsats är dock inte 

skriven i sten utan den kan variera från fall till fall. Generellt behövs en utbildningsinsats 

gällande kalkylmetoder hos projektledarna, det behövs även tydligare information om vad 

för investeringsinformation som är relevant för respektive investering när äskning skall 

godkännas. Sandberg och Ulvagården menar att det är mycket vanligt förekommande att 

äskningar avslås eftersom de saknar viss information som egentligen inte krävs enligt den 

fastställda äskningsrutinen. Detta leder till att processen förhalas, och brister i effektivitet 

blir ett faktum. Projektledarna upplever det problematiskt att en äskningsprocess avslås 

eftersom det ligger många arbetstimmar bakom den, timmar som skulle kunnat utnyttjas till 

annat. Det finns heller ingen solklar mall om de olika investeringsnivåernas krav på 

information i äskningsblanketterna. Det är dock vanligt att ytterligare information krävs än 

vad som presenterats i den tidigare äskningsblanketten, på detta område finns således 

förbättringspotential om det skall bli mer optimalt. 

De största investeringarna följs upp på uppdrag och order av huvudkontoret i Bryssel, ofta 

kommer denna order sent inpå det datum då uppföljningsredovisningen skall vara klar att 

erläggas till huvudkontoret. Kassaflöden följs inte upp i någon större utsträckning utan mer 

vanligt är att det redovisas att den ansvariga personen har handlat inom kostnadsbudgeten 

för projektet, vilket utförs månadsvis. Någon kommunikation gällande detta med 

ekonomiavdelningen förs emellertid inte. Projektledarna anser att 

nettoinbetalningsöverskotten är svåra att lokalisera, de använder sig vanligtvis av andra 

måttstockar som exempelvis hur många timmar som en ny investering reducerat. Det 
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förekommer ingen enskild rapportering över en maskins prestation till ekonomiavdelningen. 

Projektledarna anser att uppföljning kan vara bra om det sker effektivt och att nyttig 

information kan utvinnas till efterföljande projekt. Huvudsakligen fokuserar de inte på 

ekonomiska aspekter utan prestationsmäter investeringarna mer gällande tid, 

volymprestation och tekniska faktorer. Kostnader som kan relateras till en investering 

tillförs ett ordernummer men samtliga omkostnader som genereras av den interna 

verksamheten redovisas inte i dessa. Aspekter som är viktiga vid investeringar anses vara 

hur mycket ergonomin påverkas för de anställda och till vilken grad miljöpåverkan 

reduceras genom att investeringen tas i bruk. Sandberg och Ulvagården anser att controllern 

bör vara mer aktiv i produktionsprocessen istället för att arbetsbelastas med 

bokslutsuppgifter, vidare bör matchningen mellan den tidpunkt då investeringen är färdig att 

användas och den tidpunkt då investeringen aktiveras i bokföringen förbättras, genom bättre 

kommunikation parterna emellan. Någon bonus gällande prestationer förekommer inte på 

projektledarnivå i Braås. 
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5. Analys 

Detta avsnitt avser att binda samman det teoretiska avsnittet med den insamlade empirin, i 

syfte att i senare avsnitt kunna presentera en slutsats. En diskussion kommer att föras där 

analysering görs över det tidigare nämnda materialet och vad det ger för insikter om 

uppföljning.  

5.1. Behov av uppföljning 

En investering innebär en resursuppoffring som skall generera framtida positiva 

nettoinbetalningar. Lönsamhetskriteriet är av största vikt gällande investeringar eftersom 

icke lönsamma investeringar följs av konsekvenser som har en direkt negativ ekonomisk 

påverkan på företaget. Av denna självklara anledning föreligger det ett behov av att följa 

upp investeringar, dels för att kontrollera att investeringar resulterat enligt tidigare 

genomförda investeringskalkyler, men även att skapa en större kunskapsbas som skall vara 

användbar i kommande investeringskalkyler. Det vill säga en erfarenhet som skall ge mer 

pricksäkra estimeringar. Vidare menar Horngren med flera att denna kontrollåtgärd har en 

positiv inverkan på personalens måluppfyllelse. Trots att uppföljning av investeringar har 

potential att skapa en högre nytta för tillverkande företag är detta ett ämne som ändock, 

under längre tid, varit relativt outforskat, detta av flera skäl som inte behandlas i detta 

arbete. Uppföljning har trots den bristfälliga teorin under senare år blivit en mer regelbunden 

rutin bland framför allt tillverkande företag. Detta på grund av ovan nämnda orsaker men 

även att detta är ett sätt att påverka personalen och investeringarna för att sedermera styra 

dem i den riktning som sammanfaller med företagets strategi.  

Redan i det inledande stadiet av detta ämnesfördjupande arbete kunde det konstateras att ett 

behov av investeringsuppföljning förelåg på anläggningen i Braås. Enligt den presenterade 

empirin upplever ekonomipersonalen på anläggningen tydliga brister i den totala 

investeringsprocessen. Detta skulle möjligen kunna korrigeras genom att distinkta rutiner 

gällande investeringsuppföljning på mindre och medelstora investeringar följdes. Enligt 

Azzone och Maccarone är detta ett ämne inom ekonomistyrningen som under väldigt lång 
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tid nonchalerats av både forskare och företag. Anläggningen i Braås är således långt ifrån 

ensamma i sin avsaknad av investeringsuppföljning. Vidare anser controllern i Braås att de 

tydligaste bristerna som kan identifieras är bristen på kunskap gällande 

lönsamhetsbedömning. Det saknas förståelse för de metoder som beskrivs i det teoretiska 

avsnittet hos anläggningens projektledare som ansvarar för investeringars implementering 

och aktivering. Kunskapsbristen i Braås leder således till att investeringsprocessen i dess 

inledande skede blir ineffektiv eftersom en allt för stor börda läggs på ekonomiavdelningen 

som i många fall måste korrigera de uppgifter efterfrågas i presentationen under 

äskningsförfarandet. Detta bekräftas även av projektledarna Sandberg och Ulvagården som 

instämmer att äskningsprocessen skulle kunna genomföras mer effektivt, i fråga om tid och 

resurser. Givet att kunskapen bland projektledarna var högre och mer specifika (beroende på 

vilken typ av investering som är aktuell) och innehållsrika investeringsmallar fanns till 

förfogande. 

5.2. Metoder för uppföljning 

Andersson menar att efterkalkylering handlar om att applicera faktisk data i de tidigare 

genomförda förkalkylerna. I fråga om investeringskalkyler är detta i praktiken mycket 

problematiskt att utföra. Sandberg och Ulvagården menar att de har mycket svårt att se hur 

en uppföljning gällande kassaflöden rent praktiskt skulle gå till. De ser i nuläget inga 

möjligheter till att identifiera enskilda investeringars kassaflöden eftersom någon sådan 

dokumentation inte förs. Dessutom ställer de sig frågande till vilken nytta det skulle ge och 

om resurserna som krävs för att utföra uppföljningen möjligtvis överskrider den erhållna 

nyttan.  

5.3. Redovisning som grund 

I stycke 3.5.5. menar Farragher med flera att vanligast bland företag är att förkalkylering 

genomförs med DCF-metoder och uppföljningen vanligen utförs med hjälp av 

redovisningsmetoder. Detta bekräftas av Horngren med flera i stycke 3.9.  Trots att båda 

författarna påtalar att även uppföljningen bör utföras med hjälp av DCF-metoder och 
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Horngren menar därtill att uppföljningsmetoden bör vara konsekvent med metoden för 

lönsamhetsberäkningen. Farraghers ståndpunkter gällande uppföljningsmetoder kan dock 

inte generellt karaktäriseras som tillämpningsbara i praktiken. Detta grundar sig på 

Farraghers egen undersökning som motsäger dennes egna ställningstaganden, men också 

inställningen hos personalen på ekonomiavdelningen i Braås och dess projektledare som ser 

stora svårigheter i att följa upp investeringar enligt faktiska kassaflöden. Att jämföra 

förkalkyler med dess faktiskt uppkomna data är därmed inte praktiskt genomförbart på 

anläggningen i Braås och det är enligt Johansson, Samuelsson och Östman generellt alldeles 

för resurskrävande. 

Det förs således argument av Johansson, Samuelsson och Östman att uppföljning enligt 

redovisningsprinciper som trots sin relevanta underlägsenhet gentemot kassaflödesmetoder 

är tillämpbara i uppföljningssyften. Dessa argument bygger främst på att sådana data är 

betydligt mer identifierbara och kräver mindre resurser att lokalisera. På anläggningen i 

Braås menar Alarcon att uppföljning med redovisningsmetoder är att föredra framför 

kassaflöden. Detta främst på grund av att det är svårt och resurskrävande att lokalisera var i 

verksamheten som kassaflöden uppstår och därmed uppkommer det svårigheter att koppla 

dem till en unik investering. De data som redovisningsmetoder kräver är betydligt mer 

lättillgängliga, då de grundar sig på historiska händelser och aktiviteter. Någon hänsyn till 

exempelvis kalkylräntor tas inte vilket förenklar uppföljning ytterligare. Med de nämnda 

fördelarna i den redovisningsbaserade uppföljningsteorin kan det även argumenteras för att 

prestationsmätning enligt ROI, AARR och RI är tillämpbara. Detta trots att dessa mått 

innefattar en del svagheter och risker som möjligtvis kan uppstå, är de till skillnad från 

kassaflödesmetoder i större grad mer användbara och praktiska att mäta enligt en 

tillfredställande grad av resursförbrukning. I valet mellan att mäta aggregerade 

investeringars prestation enligt RI eller ROI torde RI vara att föredra. Detta grundas på den 

förda diskussionen gällande dess fördelar gentemot ROI i stycke 3.8. och att applicering av 

avkastningskrav finns givet i Volvos investeringsmallar på anläggningen i Braås. Horngren 

med flera menar emellertid att ROI, AARR och RI inte ensamt bör användas för att mäta 

investeringars prestationer. De bör med fördel användas som komplement till andra 
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prestationsmätningsmetoder för att säkerställa att en mer korrekt slutsats kan dras av dess 

uppkomna resultat. Måtten är likväl av sådan stark betydelse att vid negativa utfall kan de 

indikera att investeringar bör avbrytas eller åtminstone att nästkommande investeringskalkyl 

utförs enligt alternativa rutiner. 

Trots att ett flertal risker föreligger för att missvisade resultat erhålls genom att grunda 

uppföljningen på redovisad data menar Farragher att sådana metoder är mest förekommande 

bland företag. Det antagligen mest påtagliga riskmomentet som beskrivs i teoriavsnittet är 

att redovisad data är baserat på räkenskapsår vilket vidare medför att projektledare som skall 

utkrävas ansvar, maximerar den kortsiktiga nyttan på bekostnad av den långsiktiga. Detta 

eftersom investeringar av betydelse har en livslängd som sträcker sig avsevärt mycket längre 

än endast ett räkenskapsår. 

Vidare består inte samtliga investeringar på anläggningen i Braås av 

lönsamhetsinvesteringar. I många fall utförs ersättningsinvesteringar som inte i någon större 

utsträckning, bidrar till ökade nettoinbetalningar. Detsamma gäller för investeringar som är 

ämnade att förbättra den operativa effektiviteten. Sådana investeringar bör ej enligt 

Horngren med flera mätas med finansiella mått utan de bör mätas enligt alternativa mått, 

som speglar investeringarnas ändamål. Detsamma är aktuellt för miljöinvesteringar. Redan i 

dagsläget utför anläggningen i Braås kontroller gällande maskinernas miljöpåverkan. Dessa 

provkörs innan slutgiltig installation och dess utsläpp jämförs med tidigare 

investeringsobjekt för att säkerställa att den nya investeringen följer Volvos kriterium, att en 

lägre grad av miljöpåverkan genereras från samtliga nya investeringar. 

5.4. Projektledarnas delaktighet 

Projektledarna och ekonomiavdelningen bör kontrollera att resurser finns tillgängliga för att 

uppföljning skall kunna utföras. De bör därtill säkerställa mätningsaktiviteternas funktion 

och stabilitet. Löpande skall revidering och vidareutveckling av uppföljning utföras. Det är 

av stor vikt att uppföljning utförs av personal med korrekt kompetens gällande den aktuella 

investeringen och för att nå optimal nivå av uppföljningen bör den rätta kompetensen finnas 
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gällande investeringens ekonomiska prestation men även den tekniska. Detta grundar sig på 

att investeringar inte endast bör bedömas utifrån ekonomiska mått utan även på vilket sätt 

investeringen påverkar den operativa verksamheten. Till detta kan den tekniska 

kompetensen komplettera den ekonomiska gällande exempelvis investeringens 

produktivitet. Givet att resurserna för investeringsuppföljning är begränsade skall 

uppföljning endast utföras på de investeringar som maximerar den totala nyttan av 

uppföljningen. Exakt vad den optimala nyttan är bör sannolikt vara ett teoretiskt begrepp, 

men det är påtagligt att uppföljning inte bör utföras på samtliga investeringar. På 

anläggningen i Braås efterfrågar Alarcon att uppföljning bör ske på de investeringar som är 

införskaffade med större monetära medel.  Det är av stor betydelse att en tillfredställande 

form av kommunikation finns upprättad mellan den uppföljningsansvarige och 

projektledaren, i annat fall föreligger det risk att uppföljningens kvalité tar skada. Till detta 

bör det även på förhand fastställas vilken typ av projekt som skall följas upp och vid vilken 

tidpunkt eller tidpunkter i investeringsprocessen som uppföljningen skall äga rum.  

5.5. Nytta 

Den upplevda nyttan som generellt upplevs av företag som rutinmässigt följer upp sina 

investeringar är att det skapas fundament för en bättre internkontroll av verksamheten. Ett 

exempel på detta är att vid ett tidigt skede kunna lokalisera en eventuell negativ 

prestationsavvikelse på investeringen i fråga. Vidare med detta som grund kunna vidta 

åtgärder för att korrigera investeringens prestation och i de mest extrema fallen kunna 

avbryta investeringen. Erfarenhetsbasen som formas som en produkt av uppföljningen antas 

öka precisionen i implementeringsfasen, den generella bedömningsförmågan och 

lönsamhetsuppskattningen. Lokalisering av nya intäkts- och kostnadsvariabler blir möjliga, 

vilka med fördel kan användas i kommande känslighetsanalyser. En indirekt effekt av dessa 

nämnda faktorer är att kassaflödena beräknas enligt en mer välgrundad estimering. Alarcon 

anser att det utifrån ett ekonomiskt perspektiv finns ett tydligt behov av uppföljning och att 

en nytta kan erhållas av sådana aktiviteter. Däremot ställer sig projektledarna Sandberg och 

Ulvagården frågande till vilken nytta investeringsuppföljning skulle ge upphov till. Synen på 

nyttan skiljer sig följaktligen beroende på vilka ansvarsområden som föreligger hos den 



 
 

 

  45 (51)  

 

tillfrågade personalen. Controllern Alarcon har ett behov av att följa upp och bedöma den 

ekonomiska prestationen av investeringarna. Detta blir dock svårt att genomföra i dagens 

läge eftersom projektledarna saknar den grundläggande ekonomiska kunskapen och kan 

därmed inte analysera utifrån sådana preferenser. Till detta menar Alarcon, Sandberg och 

Ulvagården att om uppföljning skall kunna genomföras krävs det att det upprättas bättre 

förutsättningar för kommunikation mellan projektledare och ekonomiavdelningen.  
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6. Slutsats 

Arbetets syfte var att förklara vilka problem som kunde uppstå vid avsaknad av 

investeringsuppföljning och dessutom att förklara hur rutiner av investeringsuppföljningar 

skulle kunna organiseras. Utifrån den teoretiska referensramen har det varit möjligt att 

identifiera diverse investeringsproblematiska brister som kan tänkas föreligga i avsaknad av 

investeringsuppföljning. Problematik gällande identifiering av negativt presterande 

investeringar, även förståelse och kunskapsbrist för investeringsfaktorer/variabler. Dessutom 

bristande precision generellt av estimeringar, främst av kassaflöden. Att inte använda 

uppföljning leder till sämre intern kontroll, reducerad måluppfyllelse bland personalen och 

ett bestående kunskapsgap gällande lönsamhetsbedömningar. 

 

Enligt förd diskussion i analysen med utgångspunkt från teorin är det av praktiska skäl 

vanligast bland tillverkande företag att lönsamhetsberäkna inför investeringar med hjälp av 

kassaflödesmetoder och att följa upp dem genom att analysera redovisad data som 

investeringen genererat. Detta skift i uppföljningsmetod är inte ur ett teoretiskt perspektiv 

optimalt eftersom jämförbarheten är av primär betydelse, gällande för- och efterkalkylering. 

Det är dock inte troligt att Volvo Construction Equipment i Braås skall kunna genomföra sin 

investeringsuppföljning genom att applicera utfallsdata i sina kassaflödesbaserade 

investeringskalkyler på grund av problematiken med datafångsten i dagsläget. Möjligheten 

skulle dock finnas om markant ökning av den ekonomiska kunskapsbasen bland 

projektledarna prioriteras och förutsättningarna ges att kunna följa upp kassaflöden. Det vill 

säga att identifiera in- och utbetalningsvariabler gällande enskilda investeringar. 

Däremot bör en partiell uppföljning vara möjlig och genomförbar genom att uppföljning av 

en investerings mer kritiska och känsliga nyckelvariabler genomförs, dessa kan exempelvis 

vara besparade arbetstimmar, intäktsökning, volymökning et cetera. En identifieringsprocess 

av sådana är därmed nödvändig men denna typ av uppföljning kan dock generera ett 

flödesresultat av kritiska variabler. Feedback till projektledarna är i och med detta möjlig, 

vidare kan denna identifiering av känsliga nyckelvariabler ligga till grund för kommande 



 
 

 

  47 (51)  

 

känslighetsanalyser. Den partiella uppföljningen kan i samma avseende utgöra de mått som 

används för att återkoppla om investeringens prestation till ekonomiavdelningen.  

 6.1 Förslag till uppföljning på anläggningen i Braås 

Förslag 1. 

Det finns förutsättningar för att en redovisningsbaserad uppföljning skall kunna utföras på 

investeringar enligt en regelbunden och periodmässig rutin. Detta eftersom sådana data 

identifieras med en relativ enkelhet och metoden är inte resurskrävande i någon större 

omfattning. Om redovisningsbaserad uppföljning struktureras upp bör den även 

kompletteras med andra prestationsmätande faktorer. Dessa kan vara i form av 

arbetseffektivitet, ergonomi och miljöpåverkan som i dagsläget analyseras av projektledarna 

men som inte rapporteras vidare. En förbättrad kommunikation är av stor vikt ifall en 

uppföljning av de faktiska beloppen för grundinvesteringarna skall kunna utföras. Gällande 

kassaflöden bör åtminstone grundinvesteringarna följas upp. Dessa belopp bör utan större 

resursansträngningar kunna styrkas med hjälp av offerter och annan dokumentation som 

grundinvesteringen innefattar. Detta för att reducera risken för framtida underskattade 

äskningar. Efterfrågas en mer omfattande uppföljning bör detta utföras enligt data som 

erhålls från anläggningens redovisning. Detta kan vid behov göras enligt det presenterade 

exemplet gällande kostnadsbaserad uppföljning i stycke 3.6. Därtill är det föredelaktigt att 

använda det mer övergripande måttet RI vid aggregerade investeringar och AARR vid 

enskilda investeringar. Incitament för manipulering av de kortsiktiga resultat som dessa mått 

innefattar är av svag karaktär eftersom projektledarna inte har någon bonusrelaterad lön.  

Dessa bör analyseras enligt en regelbunden rutin med en tidsram som är praktiskt realiserbar 

för personalen på anläggningen i Braås.  
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Förslag 2. 

I detta förslag skall en jämförande bedömning ske på enskilda investeringar. Enligt förda 

argument i inledningen av denna slutsats bör det även lämpligen inte vara rationellt att följa 

upp samtliga kassaflödesvariabler för de investeringar som uppföljningen avser. Prioritering 

och identifiering av de variabler som mest fördelaktigt indikerar investeringsprestationen på 

ett ekonomiskt plan bör inrättas, sådana exemplifieras i inledningsstycket av slutsatsen. 

Detta som helhet resulterar i en form av partiell uppföljning gällande investeringar, där även 

standardisering och säkerställning av mätningsaktiviteterna skall vara möjlig. Vidare bör en 

uppföljning gällande kassaflödet för grundinvesteringens belopp utföras enligt samma 

modell och argument som i förslag 1. Personalen som skall ansvara för genomförandet bör 

erhålla utbildning i ämnet för att uppnå maximal nytta. En utbildningsinsats kring 

lönsamhetsberäkning, mätningsaktiviteter, kassaflöden, nettoinbetalningar och uppföljning 

är en utvecklande personalinvestering. Kunskapen kommer att kunna bevaras färskt i 

personalens minne när detta uppföljningsarbete utförs kontinuerligt. 

6.2 Respondentvalidering och slutkommentar 

Efter respondentvalidering av detta ämnesfördjupande arbete som utförts av ekonomichefen 

Lars Kristiansson och controllern Dante Alarcon kan slutsatsen dras att det analytiska 

avsnittet enligt deras bedömning är tillfredställande och fångar de viktigaste punkterna 

utifrån deras perspektiv. Vidare är den presenterade slutsatserna är realistiska uppskattas att 

två alternativ för uppföljning framförs. Denna information från respondenterna kan utläsas i 

bilaga 8.7. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor Lars Kristiansson 2011-03-21 

Hur ser marknadsläget ut för Volvo Construction Equipment som helhet? 

Hur ser den ekonomiska situationen ut för Volvo Construction Equipment i Braås? 

Hur ser er investeringssituation ut och hur har den varit de senaste åren? 

I hur stor utsträckning jobbar ni med för och efterkalkyler på investeringar? 

Hur utförs dessa och med vilka grunder? 

Anser ni att det finns förbättringspotential i ert arbete med investeringar? 

8.2 Intervjufrågor Dante Alarcon 2011-03-31 

Hur ser nuvarande kalkyleringen av investeringar ut? 

Varför använder ni dessa metoder? 

Känner ni att ni har full förståelse för metoderna? 

Enligt Lars Kristiansson saknar ni tydliga uppföljningsrutiner, varför? 

Har ni ett behov av uppföljning? 

Hur ser uppföljningsrutinerna ut på de andra enheterna? 

Vilken nytta vill ni se av vårt arbete? 
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8.3 Intervjufrågor Dante Alarcon 2011-05-06 

Varför saknas det djupare kunskap om investeringar? 

Varför saknar ni rutiner för uppföljning? 

Känner ni att avsaknaden av kunskapen om förkalkylering och bristen på uppföljningen hör 

ihop? 

Vilka brister tror du förekommer i investeringsprocessen i och med att investeringar inte 

följs upp? 

Vilka projekt anser ni vara värda att följa upp? 

Har de förekommit tidigare att investeringar inte presterat tillfredställande, enligt 

förkalkylen? 

Hur ser kommunikationen ut med projektledarna? 

Finns det några standarder för ekonomiska livslängder? 
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8.4 Intervjufrågor Magnus Sandberg och Andreas Ulvagården 

2011-05-12 

Kan ni beskriva investeringsprocessen? 

Vilka kunskaper har ni angående lönsamhetsberäkningar som utförs i samband med 

äskning? 

Känner ni att det finns vissa brister i äskningsförfarandet? 

Anser ni att det finns ett behov av investeringsuppföljning? 

Om ja, varför och enligt vilka metoder, kassaflöde, redovisningsmetoder eller övriga 

metoder? 

Ser ni någon nytta i att följa upp investeringar? 

Finns det faktorer inom verksamheten som skulle kunna förbättras om även mindre och 

medelstora investeringar följdes upp? 

Hur tar ni fram beloppen för grundinvesteringen och för nettoinbetalningarna? 

Brukar de prognostiserade nettoinbetalningarna vara någorlunda korrekta med de faktiska 

nettoinbetalningarna?  
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8.5 Exempel på uträkningar 

8.5.1 Payback 

Exempel på hur metoden beräknas vid icke-permanenta inbetalningsöverskott: 

Investering Grundinvestering Inbetalningsöverskott       

  Utbetalning 

     

  

  År 0   År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

A 50'   20' 20' 10' 5' 5' - 

B 50'   10' 10' 20' 20' 20' 20' 

C 50'   40' 20' 5' - - - 

D 50'   10' 10' 10' 10' 10' 10' 

Payback-tid för exemplets investeringar A-D (icke-permanenta inbetalningsöverskott) 

Payback-tid ges när  [inbetalningsöverskotten = Grundinvestering] 

A: 3 år  (20’+20’+10’) = 50’ 

B: 3,5 år  (10’+10’+20’+(20’x 0,5) = 50’  ((20’ x 0,5)  pga. att 

inbetalningsöverskotten motsvarar grundinvesteringen efter halva fjärde året) 

C: 1,5 år  (40’+ (20’x 0,5))   ((20’ x 0,5)  pga. att 

inbetalningsöverskotten motsvarar grundinvesteringen efter halva andra året) 

D: 5 år (10’+10’+10’+10’+10’) = 50’ 
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8.6 Interna dokument 

8.6.1  Investment Request – Guideline (äskningsinstruktioner) 

 Request (Beskriv investeringen typ, art osv.) 

 Allocation key (Syftar till utnyttjandet av affärsområden/affärsenheter, 

eftersom en investering kan utnyttjas av flera affärsenheter, exempelvis Volvo Logistics / 

Volvo Business (60/40)) 

 Issued by (Äskarens personliga information) 

 Previously approved by (Fylls i om någon chef lägre ner i företagshierarkin 

givit godkännande) 

 Name of investment (Investeringens namn) 

 Location (Investeringens placering i fabriken) 

 Category (Investeringens kategorisering t.ex. anläggningsutrustning) 

 Type (exempelvis ersättningsinvestering) 

 Reason for the investment (Anledning till att ett det finns ett 

investeringsbehov, Vilket mål går att uppfylla med den?) 

 Description of the investment (Beskrivning, vad skall göras?, 

Investeringsbelopp? (kostnad och omkostnader), effekt av avyttringen av tidigare 

investering?, ligger i linje med affärsplanen?, när kan den vara färdig för bruk?)  

 Motivation of proposed solution (Vad kommer vara förbättringspunkterna 

jämfört med existerande investering?, vad kommer vara fördelarna ur företagssynpunkt?, 

Uppfyller investeringen Volvos strategi och grundläggande värderingar?) 

 Description of alternatives to the proposed solution (Vilka alternativ finns 

till denna investering och varför avvisas dem?) 

 Environmental effects (Hur kommer investeringen påverka utsläppen för 

Volvo?, Hur kommer de globala utsläppen påverkas?, Finns det några miljörisker kopplade 

till investeringen?) 

 Main assumptions in the calculation (Vilka är de huvudsakliga 

uppskattningsmåtten i vinstberäkningen för investeringen) 
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 Profitability (Det är obligatoriskt att utforma vinstkalkylering med hjälp av 

NPV, IRR, MIRR och Payback) 

 Cash flow (uppskattade kassaflöden för investeringens ekonomiska livslängd) 

 Sensitiviy/Risk analysis (Vilka riskfaktorer bör beaktas volym, pris, 

växelkurs, politik ? vilka utav dessa på verka lönsamheten hos investeringen i fråga) 

 Public funding (Har investeringen egenskaper som gör att det finns 

ekonomiska medel att tillgå från offentliga verksamheter) 

 Follow up, proposed date (När jag kan investeringsuppföljning påbörjas?) 
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8.6.2 Investment Request follow up template – Guideline (uppföljningsrutinsinstruktioner) 

 Name of the project (Investeringsprojektets namn) 

 Authorized by (auktoriserat av) 

 Amount approved (Godkänt investeringsbelopp) 

 Date of approval (Datum för investeringsgodkännande) 

 Background (Förklara vad som uppnåtts och hur lösningar hittats till 

problemområden) 

 Major deviations from objectives set in the investment request  

(Vad har uppnåtts gällande exempelvis kvalitet och miljö) 

(Har leverantörer uppfyllt krav gällande tid, materialprestation och kommunikation) 

(Har konsulter uppfyllt krav gällande tid och samarbete) 

(Finns det antaganden i äskningsblanketten som har förändrats radikalt) 

 Current development (Finns det några utomstående problem som måste 

lösas) 

 

 Financial summary  

(Beskriv produktkostnadskonsekvenserna som investeringen bidragit till) 

(Beskriv lönsamheten (NPV, MIRR, IRR, Payback) och hur detta har uppnåtts.) 

(Har några antaganden ändrats som signifikant ändrat lönsamheten) 

(Förklara kostnadsreduceringen och var i bokföringssystem den kan lokaliseras) 
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8.6.3 Ekonomisk livslängd 

Företagets kategorisering av tillgångarnas ekonomiska livslängd ser ut som följande: 

Byggnader & Mark    Ekonomisk livslängd (år) 

Mark     0 

Förbättring av mark     20 

Byggnader     15-30 

Maskiner & teknisk utrustning 

Maskiner     10-20 

Reservdelar till maskin    5 

Verktyg     5-8 

Utrustning, handverktyg och installation  

Handverktyg     5 

Installation     10 

Utrustning     3-10 

Operativa leasingavtal till annan utomstående part 

Leasingavtal för uthyrning till kund                         Individuellt, fall till fall 

Tillgångar under installation/uppbyggnad  

Tillgångar under uppbyggnad    Inga riktlinjer 

Immateriella fasta tillgångar 

Patent, goodwill, licenser, R & D mm.    Inga riktlinjer 

Tillgångar ej i bruk och inte aktiverade 

Demo fordon, ej i bruk, inte aktiverade mm.   0 

Gamla tillgångar, unika för företaget  

Gamla tillgångar i alla former    Inga riktlinjer 
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8.7 Respondentvalidering 

 


