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Sammanfattning 
Författare: Martin Liljenfeldt och Magnus Eriksson 

Handledare: Ogi Chun 

Titel: Investeringsprocessen, svensk stålindustri – I tid och rum 

Bakgrund: Tidigare undersökningar gällande investeringar grundar sig i enkätundersökningar. 
Dessa har inte bara visat sig ha låg svarsfrekvens, utan det har även framkommit att företagen i 
stor utsträckning inte använder sig av de metoder de utger sig för att använda. Detta i 
kombination med den rådande konkurrenssituationen inom stålindustrin har medfört ett större 
fokus på kostnadsreducerande åtgärder.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur en kostnadsreducerande 
investeringsprocess ser ut hos ett stålindustriföretag i Sverige. Vidare är syftet att reflektera kring 
investeringsprocessen i praktiken med utgångspunkt från utvalda teorier. 

Metod: En fallstudie har utförts på Företag X under två månaders tid där författarna har följt 
med en projektgrupp under en investeringsprocess. Vidare har intern dokumentation samlats in 
via företagets intranät samt delats ut av ansvarig chef. 

Slutsatser: 

• Den kostnadsreducerande investeringsprocessen på stålindustriföretag i Sverige stämmer 
väl överens med de utvalda teorierna. Denna studie bekräftar att de olika stegen som 
presenteras i teorierna inte nödvändigtvis behöver ske i en viss ordning, men att samtliga 
steg oftast förekommer om än lite olika ingående beroende på typ av investering. 

• Anledningen till att tidigare forskning beträffande investeringskalkyler är missvisande 
beror på att forskarna har behandlat investeringar som en grupp utan att göra de 
klassificeringsindelningar som är nödvändiga. De generella svaren som erhållits i 
enkätundersökningar har legat som utgångspunkt när man sedan undersökt det praktiska 
förfarandet hos företagen utan att specificera det enskilda fallet. Den enda investerings-
kalkylen som används gällande kostnadsreducerande investeringar i stålindustriföretag i 
Sverige är enligt denna studiepayback-metoden. 

• Gällande kostnadsreducerande investeringsprocesser gör Företag X som de säger att de 
gör. Vissa parametrar saknas dock i ansökningsblanketterna då dessa kan vara svårmätta 
och ibland bidra med större osäkerhet än klarhet i beslutsfattandet. I vissa fall är syftet 
med investeringen uppenbar och behöver då inte redovisas mer ingående. Företagen 
strävar efter att rationalisera sitt informationssamlande och sina arbetsmoment. 

 

 

 

 

Nyckelord: Stålindustri, investeringsprocess, investeringar, fallstudie, investeringskalkyler.  
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Abstract 
Authors: Martin Liljenfeldt and Magnus Eriksson 

Supervisor: Ogi Chun 

Title: Investment process, Swedish steel industry – In time and space 

Original title: Investeringsprocessen, svensk stålindustri – I tid och rum 

Background: Previous studies regarding investments are based on surveys, which has had a low 
response rate and also in some ways are completely wrong. The companies, which responded to 
the surveys, actually don’t use the methods they said they did. In addition to the fact that the steel 
industry faces a constant increasing competition and a great effort is put on cost reducing 
measures makes this area interesting to study. 

Purpose: The purpose with this study is to perform acase-study to investigate and describe a cost 
reducing investment process in the Swedish steel industry. Furthermore the purpose of this study 
is to reflect on the investment process in the practice on the basis of selected theories. 

Method: A profound case-study has been carried out during two months at Company X, where 
the authors have followed a project group during an investment process. Furthermore has inside 
documentation been gathered through the company´s intranet and handed out by the executive in 
charge. 

Conclusions: 

• The cost reducing investment process in the Swedish steel industry is consistent with the 
chosen theories. This study confirms that the steps presented in the theories do not 
necessarily need to be in a certain order, but that all steps usually occur even though the 
depth can vary depending on the type of investment. 

• The reason that the previous studies regarding capital budgeting are misleadning is 
because the researchers have treated investments as a group without making the 
necessary differentiations. The results obtained in the surveys have been the starting point 
when the researchers have studied the practical procedure of businesses without 
specifying the individual case. The only method actually used in cost reducing 
investments by companies in the Swedish steel industry isaccording to this study the 
Payback method. 

• Regarding cost reducing investment processes, Company X do what it says it does. Some 
parameters are lacking in the application forms as they may be hard determine and 
measure and therefore contribute to more uncertainty than clarity in the decision-making. 
In some cases the purpose of the investment speaks for itself and by that reason no further 
presentation is necessary. Companies strive to rationalize their information gathering and 
operations. 

 

Keywords: Steel industry, investment process, investment, case study, capital budget.  
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Förord 
Med denna kandidatuppsats avslutar vi vårt treåriga ekonomiprogram med inriktning logistik på 
Södertörns Högskola i Stockholm. 

Ett stort tack riktas till de personer på företaget som deltagit i åtskilliga diskussioner och stått ut 
med våra ständiga frågor. Under tiden har många bra idéer och infallsvinklar framkommit vilket 
resulterat i denna uppsats. Tack Anna, Cornelia, Malin, Roland, Daniel, Daniel, Lars, Tomas 
samt alla operatörer! Bemötandet har genomgående varit trevligt och ni har alltid tagit er tid att 
förklara och diskutera det vi undrat över och delat med er av era synpunkter. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Ogi Chun och våra opponenter som under arbetets gång 
bidragit med konstruktiv kritik som varit till stor hjälp. 

 

 

 

     Tack! 
 

Södertörns Högskola, Stockholm, torsdagen den 28 maj, 2015 

 

 

 

 

________________        ________________ 
	  	  	  Magnus	  Eriksson	   	   	   	   	   	   	   	   Martin	  Liljenfeldt	  
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt presenteras bakgrundsinformation och problemet formuleras. Syftet 
med studien fastställs och undersökningen avgränsas. 

1.1 Investeringar 
Investeringar är av stor vikt för företag på grund av en mängd olika anledningar. Först och främst 
handlar det om att investeringar är direkt nödvändiga för att företaget överhuvudtaget ska 
överleva i framtiden(Grubbström & Lundquist 2005). Ytterligare ett skäl är att investeringarna 
fungerar som ett verktyg som företagen använder för att implementera en företagsstrategi som 
syftar till att uppnå verksamhetens satta mål (Alpenberg& Karlsson 2005; Grubbström & 
Lundquist 2005). 

Då företag ständigt strävar efter ökade marginaler krävs investeringar som på olika sätt syftar till 
att effektivisera företagens verksamhet och produktivitet (Andersson, Ekström & Gabrielsson 
2004, 143). Investeringar blir därmed också en viktig aspekt genom att de kan bidra med 
konkurrensfördelar för företaget, eller åtminstone innebära att de inte förlorar marknadsandelar 
till sina konkurrenter (Ljung & Högberg 1988, 12). 

En väl utförd företagsplanering blir således av stor vikt och eftersom denna till stor del utgörs av 
investeringsplaneringar är det viktigt att företaget löpande arbetar med fortsatta investeringar 
(Alpenberg& Karlsson 2005; Grubbström & Lundquist 2005). Ett företagets verksamhet ämnar 
till att maximera värdet på företaget, vilket också blir utfallet om investeringsprojektet med högst 
lönsamhet genomförs (Grubbström & Lundquist 2005).  
 
Enligt Alpenberg och Karlsson (2005) har tillverkningsindustrin länge varit investeringsintensiv 
och har under senare tid präglats av än mer ökade investeringsbehov. Realinvesteringar, som rör 
bland annat investeringar i byggnader och maskiner, kan påverka ett företags produktionsprocess 
(Grubbström & Lundquist 2005). Gällande realinvesteringar har omfattningen noterats öka i flera 
olika näringsgrenar från 1995 och framåt. Med tanke på de ökade ekonomiska aktiviteterna samt 
den rådande optimismen kommer denna typ av investeringar sannolikt öka även i fortsättningen 
(Alpenberg& Karlsson 2005). 
 

1.2 Investeringsprocessen 
Karaktäriserande för investeringsverksamheten är att den kan fortlöpa som en process med ett 
antal delmoment. Med detta synsätt sker investeringsarbetet stegvis i ett antal olika faser 
(Grubbström & Lundqvist 2005). Det föreligger en lång rad faktorer att beakta innan ett beslut 
fattas huruvida en investering ska genomföras eller inte. Denna förhistoria är vad som utgör 
huvuddelen av den så kallade investeringsprocessen och består sammanfattat av stegen; 
initiering, projektgodkännande, kartläggning, idégenerering / revidering, lösningsförslag samt 
ansökan (Bhimani et al 2008; Bower 1986 och Yard 2001). Investeringsprocessen innefattar 
även den påföljande implementeringen, uppföljningen och utvärderingen av investeringen i fråga 
(Yard 2001). Vidare hävdar Bower (1986) att det är av stor vikt att få en bra helhetssyn på 
processen då alla ingående element är av betydelse. Författaren menar att det centrala i att 
studera investeringsprocessen är att skilja på de krafter som påverkar innehållet i ett projekt 
respektive de krafter som avgör om och varför projekten godkänns. Genom att skilja de olika 
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krafterna åt är det möjligt för företagsledningen att påverka dessa (ibid). Enligt Boyd (2013) är 
det viktigt med en stark och stabil investeringsprocess. Tidigare studier beträffande 
investeringsforskning har främst fokuserat på finansiella aspekter och analyser (Alkaraan & 
Northcott 2007). 

1.3 Bakgrund 
Enligt återkommande undersökningar som gjorts under senare delen av 1900-talet tyder 
resultaten på att användningen av investeringskalkyler är, och har länge varit, mycket utbrett i 
större svenska företag. Tidigare var det vanligt att företagen endast tillämpade payback-metoden 
(Renck 1965). På senare tid har det dock blivit allt vanligare att företag använder den metoden i 
kombination med någon kalkylräntemetod (Jansson 1992, 12). Resultat av kartläggningar av 
metodanvändningen i en rad andra länder, däribland USA, visar på samma mönster. Utöver att 
beskriva vilka metoder som används har många internationella undersökningar även försökt 
utreda huruvida det finns kopplingar mellan egenskaper hos företagen och vilka metoder de 
använder sig av. En egenskap som utmärkt sig i dessa är företagens storlek (Kim & Farrager 
1981; Klammer & Walker 1984; Rosenblatt & Jucker 1979). På den svenska marknaden 
återfinns en undersökning av (Sandahl & Sjögren 2003) som redogör för kalkylmetoder relaterat 
till branschtillhörighet där vissa mindre skillnader går att utskönja i verksamhetsbranch och 
nyttjandet av kalkylmetoder. Några studier tyder på ett positivt samband mellan användningen av 
diskonteringsmetoder och företagets storlek (Kim & Farrager 1981;Pike 1983). I vissa studier 
påvisas även belägg för ett positivt samband mellan antalet kalkylmetoder som används kontra 
storleken på företaget (Petry 1975; Rockley 1973).  

Studier gjorda av Segelod (1986) visar exempelvis på att förkalkylerade utfall endast 
undantagsvis stämmer överens med det framtida faktiska utfallet. Andra studier har inte enbart 
visat att det förkalkylerade utfallet sällan visar sig stämma, utan att det faktiska utfallet dessutom 
oftast är sämre än vad som initialt räknats med. Användningen är trots detta utbredd, vilket 
tidigare redogjorts (Jansson 1986). 

Under vissa omständigheter trasslar kalkyler snarare till det än bidrar till lösningen av en 
beslutssituation, enligt Yard (1987). Författaren menar att det kan handla om att 
kalkylmodellerna inte beaktar relevanta dimensioner för användarna, att användarna inte 
begriper dessa eller att de inte kan fastställa modellens parametervärden.  

Ovanstående vittnar om att det är nödvändigt med en viss grad av närhet till de anställda för att 
lyckas få ett bra genomslag för sin eventuellt kommande investering. Med andra ord är det inte 
endast kalkylerna som är av intresse då investeringen är direkt beroende av den föreliggande 
investeringsprocessen för att så småningom kunna appliceras tillfredsställande. Det vittnar också 
om att en bristfälligt genomförd sådan kan påverka investeringens utslag, eller verksamheten i 
sin helhet negativt. (Jansson 1986). 

Kaplan (1964) myntade uttrycket ”Vad i helvete är det egentligen som pågår?” gällande 
samhällsvetenskaplig forskning, vilket Jansson (1986) menar att forskareäven kan applicera på 
studier om investeringskalkyler.  

En av de största näringsgrenarna i Sverige är den klassiska stålindustrin som under 2014 stod för 
12,5 % av det totala förädlingsvärdet i tillverkningsindustrin. Denna sektor är dessutom ytterst 
betydelsefull för den svenska exporten (Ekonomifakta 2015). Beträffande stålindustrin har 
pågående globalisering medfört att den operationella effektiviteten blivit av allt större vikt för 
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företagen som verkar inom den. Den relativt höga volatiliteten och fluktuationer i priserna för 
råvaror och stål gör att företagens dynamik kommit att bli allt mer avgörande. Den ökade 
efterfrågan på stål i specialutföranden, just-in-time-leveranser och mindre partier har skapat nya 
utmaningar och möjligheter beträffande stålindustrins effektivitet, logistik och lönsamhet. Tillika 
har hårdare regler för miljövänlighet och säkerhet kommit att prägla företagen i en allt större 
utsträckning.  Dessa marknadskrafter har medfört utökade utgifter i en tid då stålföretagen 
arbetar för att minska sina kostnader för att upprätthålla lönsamheten. I samband med detta har 
många stålföretag satsat än mer på att skapa strukturella fördelar genom att se över sina 
anläggningar, utrustningar och teknik för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation. 
(Steinmeyer & Laviolette 2013). Det som diskuterats i studiens första delar, tyder på att 
kostnadsreducerande investeringar har en utsträckning i såväl tid som rum. 

1.4 Problemdiskussion 
Den tidigare forskningen som finns gällande användandet av investeringskalkyler baseras till stor 
del på svar från enkätundersökningar som skickats till flertalet företag. Svarsfrekvensen har 
dessutom genomgående varit väldigt låg vilket i sig är problematiskt ur en statistisk 
synvinkel(Mangione 1995). Med detta som utgångspunkt ifrågasätter skribenterna hur väl svaren 
stämmer överens med det praktiska förfarandet. Renck (1965) refererade till en brittisk studie där 
forskaren fann att endast fyra av de 45 undersökta företagen di facto använde sig av 
nuvärdesmetoden, trots att samtliga i den föreliggande enkätundersökningen uppgett att så var 
fallet. Det finns alltså uppenbara problem med tidigare forskning då resultaten efter uppföljning 
av dessa studier är motsägelsefulla (Renck 1965). Eftersom investeringskalkylerna först kan tas 
fram när samtliga steg i investeringsprocessen framtill ansökan är färdigställda får det 
skribenterna att ifrågasätta vad det är i de föregående stegen som leder till att kalkylerna inte 
används i den utsträckning som tidigare forskning visat. 

Skribenterna menar att detta tyder på att tidigare undersökningar snarare beskriver hur företagen 
själva anser att de borde göra men inte vad de faktiskt gör och framförallt inte vad det beror på. 
Om detta stämmer är det problematiskt ur en samhällsvetenskaplig forskningssynpunkt då 
forskarna akademiskt presenterar resultat som de i själva verket förstår, eller åtminstone borde 
förstå, faktiskt inte är sanningen. Trots detta presenteras resultaten som just sanning.  

Då en stor del av forskningen beträffande investeringsprocesser är relativt gamla och därmed 
utförda i en annan tid, under andra omständigheter och förutsättningar än dagens anser 
skribenterna att en ny investeringsklassificerad och industrigrensspecificerad undersökning 
skulle kunna tillföra ytterligare samt förnyad kunskap på området. 

Under senare tid är det framförallt de reala investeringarna som kommit att utmärka sig och 
anledningen till detta är huvudsakligen ett resultat av två faktorer. Dels kan framfarten förklaras 
av strukturomvandlingen som från 1995 och framåt har varit extra påtaglig. 
Strukturomvandlingen var nödvändig i flertalet branscher i samband med att tekniken under 
denna period kommit att utvecklas allt snabbare, kunskaps- och kompetensnivån stegrats samt att 
lagrings- och produktionsfunktioner kom att bli allt mer centraliserade. Då dessa faktorer 
skapade en mängd nya möjligheter kom kraven på företagen att hänga med i utvecklingen varvid 
investeringsbehoven blev omfattande. (Mattsson 1999). Tidsperioden kom också att präglas av 
en branschöverskridande och tilltagande priskonkurrens vilket ledde till att företag tvingades 
pressa ner sina priser. Denna prispress innebar att företagen stod inför ökade produktivitetskrav 
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vilket ytterligare var en bidragande faktor som låg till grund för det ökade investeringsbehoven 
(Christopher 2005).  
 

Ovanstånde problematik konstateras även av Bo-Erik Pers, VD för stålindustrins bransch-
organisation Jernkontoret, som anser att de metallurgiska industrierna befinner sig i en bransch 
där hård konkurrens och överkapacitet råder. I samband med detta får kostnadsreducerande 
investeringar en allt större betydelse. (Hägerstrand 2015). Detta tyder på att de kostnads-
reducerande investeringsprocesserna torde vara i sitt hittills mest ingående stadie. 

Investeringsprocessen beskrivs återkommande som en invecklad process och ju mer invecklat 
något är att beskriva desto mer detaljerade metoder borde tillämpas (Denscombe 1998). 
Enkätundersökningar fallerar även i denna aspekt då de endast anses skrapa på ytan (ibid). Fokus 
borde istället ligga på att gå betydligt djupare på området vilket också beskrivs som en 
förutsättning vid undersökningar av investeringsprocesser. För att bidra med ytterligare kunskap 
om den kostnadsreducerande investeringsprocessen hos svensk stålindustri och varför den ser ut 
som den gör väljer skribenterna att utföra en fallstudie på ett representativt fallföretag.      

1.5 Forskningsfrågor 
• Hur ser den kostnadsreducerandeinvesteringsprocessenut på stålindustriföretag i Sverige 

och varför? 
 

• Varför är tidigare forskning missvisande och vilka är de faktiskainvesteringskalkyler som 
används av stålindustriföretag i Sverige vid kostnadsreducerande investeringar? 
 

• Gör företagen som de säger att de gör och varför? 

1.6 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur en kostnadsreducerande investerings-
process ser ut hos ett stålindustriföretag i Sverige. Vidare är syftet attreflektera kring 
investeringsprocessen i praktiken med utgångspunkt från utvalda teorier. 

1.7 Avgränsningar 
Studien avgränsas till stålindustriföretag, verksamma i Sverige. Studien behandlar endast 
kostnadsreducerande investeringar, vilka redogörs för i teoriavsnittet. Studien syftar vidare inte 
till att följa upp tidigare projekt ekonomiskt, utan endast beskriva den föreliggande processen 
från initiering till ansökan lämnas in och jämföra denna med vad företaget egentligen har stadgat 
och de befintliga teorierna.  
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2 Metod 
	  

I detta kapitelredogörs och motiveras metodvalet. Vidare presenteras val av fallföretag samt val 
av investering. Skribenterna resonerar även kring den kvalitativa forskningens trovärdighet och 
äkthet. 

	  

2.1 Fallstudier	  
”Fallstudier fokuserar på en eller enstaka förekomster av ett särskilt fenomen i avsikt att 
tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 
processer som förekommer i detta särskilda fall” (Denscombe 1998). 

Utgångspunkten är alltså att en fallstudie är en inriktning på endast en undersökningsenhet. 
Istället för att, som vissa forskare, bredda sökljuset i ett bredare spektrum väljer skribenterna 
således att gå djupare in på den enskilda enheten med förhoppningen och tron om att kunna bidra 
till en mer djupgående kunskap (ibid). 

En fallstudie medför vidare fördelar om forskaren vill komma åt mer värdefulla och unika 
insikter jämfört med andra tillvägagångssätt. Fallstudier kan möjliggöra att undersöka saker i 
detalj, vilket exempelvis en enkätundersökning vanligtvis inte lyckas med (ibid). 

Initialt var en enkätundersökning på flertalet företag tilltänkt för att ge ytterligare belägg åt denna 
studie. Baserat på ovan nämnda samt den brittiska studie som Renck (1965) hänvisat till i 
kombination med den kunskap som författarna av denna studie fått under arbetets gång torde en 
sådan snarare stjälpa än att hjälpa. Valet av forskningsdesign föll således till att bli en kvalitativ 
fallstudie på endast ett företag. Anledningen till detta var dels för att kunna spendera den tid som 
krävdes för att djupgående kunna förstå hur investeringsprocessen faktiskt ser ut i praktiken på 
Företag X, samt bli en del av den sociala konstruktionen på företaget. Den nära kontakten har 
underlättat kommunikationen mellan skribenterna och medarbetarna samt inneburit mer tid till 
att analysera och komma i kontakt med berörda parter. Detta förfarande innebär att skribenterna 
fått tillgång till annars företagskänslig information som inte beaktats lika ingående i många andra 
studier. Till skillnad från många av dessa redogör denna studie för vad företaget faktiskt gör, 
istället för vad de påstår sig göra. 

Processer och sociala relationer tenderar till att vara sammankopplade och därmed också påverka 
varandra. För att förstå en sak blir det därmed viktigt att förstå många andra faktorer i allmänhet 
och hur dessa är sammankopplade med varandra i synnerhet (Denscombe 1998, 60). Eftersom 
dessa faktorer är starkt sammankopplade föll valet av en fallstudie naturligt, då en kvantitativ 
forskningsmetod inte hade kunnat beakta det djup som är nödvändigt för att kunna analysera 
investeringsprocessen som fenomen på Företag X.  

Denscombe (1998) menar på att om uppmärksamheten inte riktas på de processer som sker utan 
istället riktas mot resultaten går fallstudiens värde förlorat. Fallstudiens styrka är att ta reda på 
varför saker sker, snarare än vad som sker. Det fall som avses undersökas är något som vanligen 
existerar i den naturliga miljön. Således är fallet inte en konstlad situation i forskningssyfte 
(Denscombe 1998, 61). Även detta påstående stämmer in på denna studie då det handlar om ett 
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befintligt och konkret fenomen i företagets verksamhet. Fallstudier kan med gott resultat 
användas för forskning vars syfte är att pröva eller bygga teorier. (Denscombe 1998). 

 

2.2 Val av fallföretag 
Ett fallföretag i den svenska stålindustrin valdes med utgångspunkt frånDenscombes 
Forskningshandbok. Enligt Denscombe (1998) finns det fyra typer av situationer utifrån vilka 
undersökningsobjekt väljs. Skribenterna har valt att inrikta studien på den så kallade typiska 
undersökningsenheten, där ett typiskt fall inom branschen undersöks för att resultatet av det 
enskilda fallet ska bli generaliserbart mot populationen. Denscombe (1998) resonerar om 
fenomenet att fokusera insatsen på ett fall istället för flera är att åstadkomma insikter som kan få 
vidare konsekvenser. Det väsentliga menar han är att dessa inte hade uppdagats med en annan 
bredare undersökningsstrategi. ”Målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det 
enskilda” (Denscombe 1998). Påståendet får ytterligare belägg i Flyvbjergs (2006) artikel där det 
redogörs att det är en vanlig missuppfattning att fallstudier inte kan bidra till den generella 
forskningen.  

Hammerslay (1992), Ragin och Becker (1992) samt Yin (1994) konstaterar att ”även om varje 
enskilt fall i vissa avseenden är unikt, så är de också ett exempel som ingår i en bredare 
kategori. Den är av en viss typ.” När det handlar om ett resultats generaliserbarhet menar 
Denscombe (1998) att det till stor del handlar om till vilken grad fallföretaget liknar de andra 
företagen inom branschen. Enligt Denscombe (1998) bör en jämförelse av fyra olika typer av 
lokaliseringar utföras för att påvisa de likheter som finns i urvalsgruppen. 

Fysisk lokalisering 

Eftersom denna studie inriktar sig på stålindustrin i Sverige gäller för samtliga att de bedriver sin 
verksamhet inom samma land. Således agerar samtliga företag under samma lagar och regelverk, 
både vad gäller skatter, miljöregler samt arbetsvillkor. Med hänsyn till Sveriges geografiska 
placering vittnar denna om gemensamt beroendet av en väl fungerande infrastruktur med 
effektiva och konkurrenskraftiga transporter. (Jernkontoret 2015). 

Institutionell lokalisering  

Enligt SCBs (2014) definition för stora företag sattes kriteriet att företaget skulle ha minst 250 
anställda. Detta för att det ska vara representativt för stora stålindustriföretag i Sverige. Vidare 
har Sandahl och Sjögren (2003) utfört en studie där 500 svenska företag har undersökts. I studien 
fann forskarna ett samband mellan användandet av investeringskalkyler och branschtillhörighet. 
Detta ledde skribenterna in på spåret att först och främst göra en branschindelning för att 
fastställa en population. Valet föll på att använda SCBs (2015) klassificering av näringsgren som 
används sedan första januari 2008 och kallas SNI2007. Stålindustrin ingår enligt denna under 
kategori C, huvudgrupp 24. -25. 

Vidare var ett krav att samtliga företag i urvalsgruppen skulle vara medlemmar i 
branschorganisationen Jernkontoret. Medlemmarna i Jernkontoret har gemensamt enats om en 
vision för 2050att arbeta för en bättre framtid gällande minskad miljöpåverkan, förbättrad 
arbetsmiljö och säkerhet (Jernkontoret 2015). Detta menar skribenterna tyder på att likartade 
arbetssituationer borde råda för medarbetarna i urvalsgruppens företag.  
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Historisk lokalisering 

Som ett led i den hårda internationella konkurrensen har den stålindustriföretag i Sverige tvingats 
rationalisera sin verksamhet. Stålföretagen i Sverige är idag genomgående starkt special-
orienterade på högkvalitativa produkter och riktar sina erbjudanden inom specifika marknads-
nischer (Samuelsson 2015). En annan likhet är att företagen oftast importerar råstål som de i sin 
tur förädlar innan större delen av slutprodukterna exporteras. Detta medför att det 
handelspolitiska klimatet på den globala marknaden är av stor betydelse för samtliga aktörer. 
Ovanstående har inneburit att stålföretagen i Sverige generellt innehar betydande 
marknadsandelar inom respektive nischområden. (Jernkontoret 2015). 

Social lokalisering 

Generellt sett är tillverkningsindustrin i Sverige en mansdominerad bransch (SCB 2009). Då 
stålindustrin går under denna näringsgren borde den sociala lokaliseringen vara likartad i denna 
studies urvalsgrupp av företag.  

Med hänsyn tagen till ovanstående kriterier kom Företag X, som är verksamt inom stålindustrin, 
att bli undersökningsobjektet i denna studie. Fallstudiens resultat torde därmed vara generaliser-
bart för urvalsgruppen. 

2.3 Val av investering 
Valet av investeringar föll på kostnadsreducerande investeringar. Då företaget uttalat befinner sig 
i ett hårt affärsklimat där överkapacitet råder har ett kostnadsbesparande program startats där 
målet är att förbättra sin inre effektivitet. Detta leder till en rad projekt där syftet att minska 
kostnaderna är huvudfokus. Eftersom kostnadsreducerande investeringar uttalats har ökat inom 
branschen ges denna undersökning aktualitet samt att valet styrks ytterligare av möjligheten att 
få tillgång tilltidsmässigt relevant data. 	  

2.4 Datainsamling 
Empirin i studien har samlats in genom att skribenterna följt med en projektgrupp under en 
investeringsprocess gällande ett logistikprojekt. Skribenterna har deltagit i samtliga möten, 
samtal och arbetsprocesser i framtagandet av lösningsförslagen och under projektets gång nyttjat 
samma kontorsdel som projektgruppen. Primärdata har även erhållits via kvalitativa enskilda 
intervjuer med berörda medarbetare och chefer. Intervjuer har också löpande skett i direkt 
anslutning tillverksamheten. Diskussioner i fikarummet har även förekommit då detta upplevs 
som ett avslappnat område där man naturligt kan ta del av respondenters synpunkter. Valet av 
respondenter har i de fall det krävts baserats på ett snöbollsurval där medarbetarnas kontaktnät 
har utnyttjats för att komma i kontakt med de mest lämpliga respondenterna. Det är således inte 
ett slumpmässigt urval av respondenter. Ett slumpmässigt urval hade inte gått att applicera på 
denna typ av studie då det endast är ett begränsat antal personer på Företag X som besitter 
kunskap inom de områden som studien berör. Skribenterna har även tagit del av intern-
dokumentation gällande samtliga investeringar på avdelningen under verksamhetsåret 2014. 
Sekundärdata har samlats in i form av företagspresentationer, information från företagets 
hemsida och intranät samt genom andra Internetkällor. Detta tillvägagångssätt, att nyttja olika 
informationskällor, kallas metodtriangulering och kan med fördel användas i fallstudier. 
(Denscombe 1998). 
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I både skribenternas och företagets intresse råder genomgående anonymitet för respondenterna 
och fallföretaget. Enligt skribenterna är detta av betydelse för att kunna erhålla sanningsenliga 
svar och därigenom få en djupare förståelse och insikt. 

2.5 Trovärdighet 
I en kvantitativ forskning kan begreppen reliabilitet och validitet med fördel användas som mått 
på en studies kvalitet. I en kvalitativ forskning blir begreppen emellertid otillräckliga för att 
beskriva och bedöma kvaliteten på studien. Enligt Bryman och Bell (2013) bör man i en 
kvalitativ studie istället redogöra för hur arbetet gått till för att uppnå en så hög trovärdighet som 
möjligt.  

2.5.1 Trovärdighetens fyra delkriterier 

2.5.1.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet skapas genom att forskningen följer de regler som finns uppsatta och att resultaten 
redovisas till de berörda respondenterna. Detta för att resultaten från den sociala verklighet som 
studerats ska kunna granskas av respondenterna för att säkerställa att uppfattningen från 
forskarens sida är korrekt (Bryman& Bell 2013, 307). 

Studien har utförts under två månader på plats på Företag X. Empirin har samlats in via konstant 
närvaro, intervjuer, möten, besök i den dagliga verksamheten, via företagets intranät samt övriga 
Internetkällor. På detta sätt har en djupare förståelse för de abstrakta reglerna erhållits samt en 
kunskap om hur processerna i verksamheten faktiskt går till. Det färdigställda materialet har lästs 
igenom av de ansvariga respondenterna för att säkerställa en så korrekt beskrivning av 
verkligheten som möjligt. 

2.5.1.2 Överförbarhet 
Den kvalitativa forskningen handlar snarare om en djup än en bred forskning (ibid). Detta kan få 
läsaren att ifrågasätta generaliserbarheten i resultaten. För att resultaten från en fallstudie ska 
kunna generaliseras är det viktigt att forskaren gör ett medvetet val av undersökningsobjekt 
(Denscombe 1998). Lincoln ochGuba (1985) konstaterar följande ”Huruvida resultaten håller 
streck även i någon annan kontext eller situation, eller i samma kontext vid en senare tidpunkt, 
är en empirisk fråga.”  

Därför har skribenterna lagt stor vikt vid valet av undersökningsobjekt där företaget uppfyller de 
tydliga kriterier som är uppsatta för vad som krävs av objektet, samt att studien har utförs på ett 
så objektivt sätt som möjligt där empirin dokumenteras sanningsenligt. Generaliserbarheten och 
de kriterier som är uppsatta diskuteras mer i avsnittet Val av fallföretag.  

2.5.1.3 Pålitlighet 
Detta motsvarar reliabiliteten inom kvantitativ forskning. Här är det viktigt att forskaren skapar 
en komplett redogörelse av samtliga steg i forskningsprocessen. Det ska vara tydligt 
dokumenterat med problemformulering, urvalsgrupper, undersökningskriterier, anteckningar, 
diskussion kring resultat samt analys. Då det innebär långa samtal där mycket förståelse kommer 
ifrån att uppfatta respondenters inställning till studieobjektet är det av största vikt att alla 
observationer är noggrant beskrivna (Bryman & Bell 2013). 

För att studiens pålitlighet skall bli så hög som möjligt har skribenterna valt att detaljerat 
dokumentera den undersökta investeringsprocessen och de konversationer som ägde rum. 
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Noteringar har tagits löpande under forskningstiden och skrivits ihop till ett uförligt 
händelseförlopp. Hela forskningsprocessen är noggrant dokumenterad där relevant information 
och observationer är grundligt redovisade.  

2.5.1.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  
Detta avsnitt handlar om att forskaren måste försäkra läsaren om att denne inte har blandat in 
personliga värderingar i arbetet. En fullständig objektivitet är essentiell för trovärdigheten i 
studien (ibid). 

Detta är ett känsligt område då skribenterna har befunnit sig på plats på företaget under en längre 
tidsperiod och personliga band har knutits till respondenterna. Det är viktigt att skilja på vad som 
är sanning och vad som är känslor. Genom en god dokumentation och öppna diskussioner med 
handledare och opponenter har materialet granskats och möjligheten att styrka och konfirmera 
ökar. 
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3 Teorier 
 

I teoriavsnittet presenteras de utvaldateorier som ligger till grund för förståelsen samt analysen 
av empirin. Skribenterna sammanfogar de för studien relevanta delarna från teorierna för att 
tydligt beskriva investeringsprocessen på det studerade företaget. 

	  

3.1 Investeringsbegreppet 
Enligt Olve och Samuelsson (2008, 300) definieras investeringar som;”en uppoffring som 
reducerar utrymmet för omedelbar konsumtion i syfte att möjliggöra framtida produktion och 
konsumtion.” Denna definitionstämmer väl överens med flertalet andra forskares definitioner, 
däribland Grubbström och Lundqvist (2005) samt Yard (2001). Vidare framhåller författarna att 
det ska finnas ett tidsavstånd mellan resursuppoffringen och de överskott investeringen väntas 
generera. Tidsavståndet är i sin tur kopplat till risk. Inför ett investeringsbeslut handlar det 
således om att väga dess risker mot de fördelar investeringen förväntas bidra med. Enligt 
Bhimani et al (2008) ska en investering ligga i linje med företagets mål och strategi.  

Huruvida satsningar är att betrakta som investeringar eller inte styrs av redovisningsregler som 
reglerar om kostnader får skrivas av direkt eller anses vara investeringar. Redovisningsreglerna 
kan i sin tur kompletteras med egna bestämmelser av företaget själva vilka sätter ramar för hur 
satsningar ska klassificeras (Kinnander 1996). Däremot bedömer Olve och Samuelsson (2008) 
att alla beslut som reducerar vinstutrymmet men syftar till att höja ett företags framtida 
avkastning är att anses som investeringar. Enligt deras utsago är en investering således inte 
beroende av avskrivning. Författarna hävdar vidare att en investering ses som en tillgång av 
företagen och att denna tillgång har begränsad alternativanvändning och andrahandsvärde. 

 

3.2 Investeringsklassificeringar 
Då investeringar kan omfatta en mängd olika faktorer är det relevant att klassificera vilken typ av 
investering som avses. Den första uppdelningen som är relevant att utreda är huruvida 
investeringen definieras som en real, finansiell eller immateriell (Olve & Samuelsson 2008). 

Realinvesteringar handlar om investeringar i fysiska tillgångar, dessa rör bland annat 
infrastruktur, byggnader och maskiner. Avkastningen från dessa kan exempelvis komma i form 
av effektiviseringar (Andersson 2013). Vidare är dessa även de enda som anses vara 
investeringar i redovisningssammanhang(Olve & Samuelsson 2008). Finansiella investeringar 
avser i sin tur aktier och andra typer av finansiella instrument som väntas ge direkt avkastning. 
Immateriella investeringar är en väldigt blandad grupp och kan handla om exempelvis patent och 
upphovsrätt. Hit här även andra svåröverskådliga kostnader som rör forskning, 
produktutveckling och utbildning (Andersson 2013). 

Av detta framkommer att investeringar lyfter olika problem och således berör olika delar eller 
personer i företaget samt vara av varierande relevans för dessa. Syftet med att dela upp 
investeringar i olika kategorier är att det möjliggör att varje investering ges den uppmärksamhet 
den kräver.  
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Denna studie behandlar reala investeringar av kostnadsreducerande karaktär. Därför väljer 
skribenterna att presentera Alpenberg och Karlssons (2005) och Bergknut, Elmgren och Hentzels 
(1981) investeringsklassificeringar och sedan sammanställa de relevanta delarna i begreppet 
kostnadsreducerande investeringar. 

 

3.2.1 Alpenberg och Karlssons investeringsklassificeringar 
Genom åren har forskare arbetat fram olika investeringsklassificeringar. Alpenberg och Karlsson 
(2005) sammanställdedessa investeringsklassificeringar utifrån studierav bland annat 
Biermanoch Smidt (1966), Honko, Prihti och Virtanen (1982), Massé (1962), Nilsson och 
Persson (1983). Detta resulterade i åtta alternativa investeringsklassificeringar. 
 

• Expansionsinvestering - Avser investeringar som syftar till ökad kapacitet för befintliga 
produkter eller för ökad kapacitet för produktion av nya produkter.  

• Kvalitetsförbättrande investeringar - Omfattar investeringar som avser att uppnå en 
kvalitetsökning i företagets produktion 

• Rationaliseringsinvesteringar - Investeringen som syftar till att genom effektivisering 
minska kostnaderna i befintlig produktion, ofta genom mekanisering.  

• Investeringar i inre och yttre miljö - En investering som tidigare ofta skedde för att 
uppfylla nya lagar och regler. Senare har även investeringar som syftar till att skapa goda 
arbetsförhållanden inkluderats.  

• Ersättningsinvesteringar - Investeringar vars syfte är att ersätta gammal och/eller sliten 
produktionsutrustning.  

• Försörjnings- och serviceinvesteringar – Dessa investeringar är ofta så kallade 
biinvesteringar till den huvudsakliga investeringen. Exempelvis skyltar till 
parkeringsplats.  

• Forsknings- och utvecklingsinvesteringar – Investeringar som främst berör process- och 
produktutveckling.  

• Strategiska investeringar – Omfattar långsiktiga investeringar som ofta påverkar hela 
företaget och är svårbedömda gällande framtida inbetalningsflöden. Dessa handlar ofta 
forskning och utveckling.  
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3.2.2 Ersättningsinvesteringar enligt Bergknut, Elmgren och Hentzel 
Enligt Bergknut, Elmgren och Hentzel (1981) finns det två typer av investeringar, expansions-
investeringar och ersättningsinvesteringar. Då denna studie syftar till kostnadsreducerande 
investeringar väljer skribenterna att endast redovisa ersättningsinvesteringar enligt Bergknut, 
Elmgren och Hentzel (1981). 

I en studie av Gutenberg (refererat i Bergknut, Elmgren & Hentzel 1981) har forskaren 
analyserat under vilka omständigheter och när investeringar utfördes i företagen och följande 
skeden kunde belysas: 

• När gamla anläggningar fortfarande fungerar tillfredsställande ur teknisk synpunkt men 
modernare och mer effektiva anläggningar finns att tillgå på marknaden. (Modern teknik) 

• När gamla anläggningar fortfarande är användbara ur teknisk synpunkt, men 
anläggningarna börjar kräva reparationsinsatser och samtidigt kan noteras en viss 
nedgång i effektiviteten hos anläggningarna. (Höjda underhållskostnader) 

• När gamla anläggningar är alltför nedslitna för att vara ekonomiskt användbara 
• När gamla anläggningar är avskrivna 

Av analysen framkom att skedena 1 och 2 utvisade hög relevans med avseende på besluts-
punkt för ersättningsinvestering. Vidare i det aktuella avseendet hade skede 3 lägre relevans 
samtidigt som skede 4 som indikator var helt ointressant. Den allt snabbare tekniska 
utvecklingen konstaterades skapa kortare livscykler för investeringarna och inga större 
differenser mellan olika branscher påträffades. 

Undersökningen omfattade också vilka motiv som låg bakom investeringsbesluten och 
följande kunde utläsas: 

1. Föreslagna investeringsalternativ utlovar effektivare produktionsmetoder på grund av 
exempelvis teknisk utveckling, förkortat anspråk vad gäller erforderlig arbetstid 
(Rationaliseringsmotiv). 

2. Problem har uppstått vad beträffar arbetsmarknaden, som t.ex. brist på arbetskraft, höjda 
löner genom avtal. (Industrialiseringsmotiv) 

3. Man vill höja kvaliteten på sina produkter (Kvalitetssäkring) 
4. Man har för hög likviditet. 
5. Man befarar ökade priser på kapitalvaror i framtiden. 
6. Konkurrenterna har investerat 
7. Man önskar skattereduceringar (via ökat avskrivningsunderlag) 

 

Undersökningen utfördes branschöverskridande och resultaten kan därför sägas vara av generell 
natur. Av resultatet framgår, att det absolut tyngst vägande motivet för ersättningsinvesteringar 
är rationaliseringsmotivet. Vidare vägde också motiv 2, industrialisering, samt 3, kvalitets-
säkring, tungt medan resterande motiv inte visade någon samband beträffande ersättnings-
investeringarna (Bergknut, Elmgren & Hentzel 1981). 
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Figur 1: Sammanfattning av investeringsmotiv (egen bild). 

3.2.3 Sammanfattning av investeringsklassificeringarna 
Begreppet kostnadsreducerande investeringar utgörs av ersättningsinvesteringarna enligt 
Bergknut, Elmgren och Hentzel (1981) samt de av Alpenberg och Karlsson (2005) definierade 
investeringsklassificeringarna; kvalitetsförbättrande investeringar, rationaliseringsinvesteringar, 
investeringar i yttre och inre miljö samt försörjnings- och serviceinvesteringar. Dessa 
investeringsklassificeringar innehåller alla drag av kostnadsreduktion vilket gör att de blir 
relevanta för den studerade investeringsprocessen. Övriga investeringsklassificeringar kan även 
de innehålla spår av kostnadsreduktion, men skribenterna valde ut de med mest relevans för 
fallstudien. 

 
Figur 2: Definition av kostnadsreducerande investeringar (egen bild). 
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3.3 Investeringsprocessen 
I avsnitten nedan redovisas investeringsprocessen enligt Bower (1986), Yard (2001) samt 
Bhimani et al (2008). Det finns flertalet andra forskare som kartlagt investeringsprocessen med 
vissa olikheter från de i denna studie valda teorierna, dessa passar dock inte in på fallföretaget i 
samma utsträckning som de nedan redovisade. 

3.3.1 Bowers resursallokeringsmodell 
Bower (1986) har i sin resursallokeringsmodell kartlagt investeringsprocessen och delat upp den 
i tre underprocesser; definiering, framdrivning samt determination of context. Vidare har han 
identifierat tre steg som finns i varje underprocess; intitiering, corporate samt integrering. Dessa 
steg behöver inte ske i en viss ordning, utan kan variera från en investering till en annan. 

De tre underprocesserna: 

• Definiering: Här definieras vilka eventuella problem eller möjligheter som finns och 
kräver en investering av något slag. Denna process inleds oftast av avdelningschefen då 
han märker att nuvarande situation inte kommer att leda till att han uppnår de uppsatta 
målen. 

• Framdrivning: I denna underprocess strävar avdelningen efter att få projektet finansierat. 
• Determination of context: I detta steg utvecklas strukturen i investeringen, hur den ska 

organiseras samt vad den ska innehålla i detalj. 

De tre delarna i varje underprocess: 

• Initiering: Denna del kan beskrivas som avdelningens kontakttagande med ledningen 
eller ansvarig chef med befogenhet att godkänna investeringen. Detta är den inledande 
kontakten och upplysningen om att ett behov finns, samt att presentera vilka förslag och 
idéer som finns. 

• Corporate: Denna del är ledningen som har befogenhet att godkänna projektet. Dessa har 
till uppgift att bedöma om projektet är lönsamt ur företagsstrategisk synvinkel. 

• Integrering: Denna del står för sammanlänkningen av Corporate och Initierining, vilka är 
varandras motsatser. 

3.3.2 Yards investeringsprocessmodell 
Enligt Yard (2001) är investeringsprocessen uppbyggd av följande sju steg: 

• Initiering, en idé växer fram. 
• Utveckling, en begynnande plan tas fram. 
• Förankring, projektet förankras med närmast ansvariga. 
• Framdrivning, finansiella beslutsunderlag tas fram. 
• Beslut, beslut gällande huruvida investeringen ska genomföras eller ej fattas. 
• Genomförande, investeringen genomförs. 
• Uppföljning, konsekvenserna av investeringen följs upp. 
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3.3.3 Bhimani et al investeringsprocessmodell 
Bhimani et al (2008) definierar investeringsprocessen som sex, efter varandra följande steg. 

• Identifikation – Här fastställer avdelningschefen vilka projekt som krävs för att 
avdelningen ska nå de uppsatta målen. 

• Sökandet – Olika projektalternativ utreds. 
• Informationsanskaffningsstadiet – Kostnads- och konsekvensbedömning utförs. Både 

finansiella och icke-finansiella faktorer beaktas. 
• Urvalet – Det mest fördelaktiga alternativet väljs utifrån en finansiell analys samt en 

chefs bedömning. 
• Finansiering – Projektet godkänns och finansiering tillsätts. 
• Implementering och kontroll – Projektet genomförs och följs sedan upp för att utvärdera 

hur väl konsekvenserna överensstämmer med det förväntade resultatet. 

3.3.4 Sammanfattning av investeringsprocesserna 
Det går att finna stora likheter i Bhimani et al (2008),Bower (1986)och Yards (2001) teorier 
gällande investeringsprocessen. Dessa sammanfattar skribenterna enligt följande: 

• Initiering 
o Denna fas går att finna i samtliga tre forskares modeller. Här växer en idé fram 

hos en initiativtagare. Idén presenteras för närmast ansvariga. 
• Projektgodkännande 

o Likt Yards förankringsfas fastställer man med närmast ansvariga att projektet 
godkänns för vidare undersökning. 

• Kartläggning 
o Här kartläggs nuläget grundligt och problem identifieras. 

• Idégenerering / Revidering 
o I denna fas växer en plan fram för hur investeringen ska utformas, vilka 

specifikationer som ska ingå samt vad projektet skall omfatta. Här diskuteras även 
idén med relevanta medarbetare för att optimera utformning utifrån tillgänglig 
information. 

• Lösningsförslag 
o Här presenteras de slutliga alternativen för ansvarig chef. Blir lösningen godkänd 

fortsätter projektledaren till nästa steg. 
• Ansökan 

o I detta steg söks finansiering med hjälp av investeringskalkylering eller icke-
finansiella påverkande faktorer. Eventuella tillstånd sökspå den nivån i hierarkin 
som krävs för att godkänna projektet. 

• Beslutsfattande 
o Ansvarig fattar ett beslut för huruvida projektet ska antas eller inte. 

• Implementering 
o Investeringen genomförs och projektet avslutas. 

• Uppföljning 
o Efter given tidsperiod följs resultaten upp och utvärderas med hänsyn tagen till 

den tidigare presenterade informationen. 
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Denna sammanfattning av teorierna om investeringsprocessen ligger till grund för analysen av 
empirin. Denna studie undersöker endast investeringsprocessen från steget för initiering till 
ansökan. Anledningen till detta är dels att ansvaret för det fortsatta arbetet oftast lämnas över 
från en projektansvarig till en eller flera beslutsfattare i steget vid beslutsfattandet och dels att 
beslutsfattandet och implementeringen i stora industriföretag kan ta lång tid då det är många 
inblandade i godkännandet av investeringen. Implementeringstiden och tiden för uppföljning kan 
handla om år. I de studerade faserna förekommer mycketmänsklig interaktion på relativt kort tid 
vilket leder till effektiv empiri-insamling per tidsenhet. 

 
Figur 3: Investeringsprocessen enligt skribenterna (egen bild). 

3.4 Investeringskalkyler 

Vid utvärdering av investeringar används ett antal kalkylmetoder som lämpar sig olika beroende 
på kalkylens ändamål, investeringens art och verksamhetens naturLjung och Högberg (1988). 
För att ge läsaren en bättre förståelse för vilka kalkylmetoder som används samt hur de fungerar 
väljer skribenterna att kort redogöra för de tre vanligaste kalkylmetoderna enligt Ljung och 
Högberg. 

3.4.1 Payback 

Den absolut vanligast förekommande kalkylen (Tell 1980, refererat i Bergknut, Elmgren & 
Hentzel 1981) som går ut på att tiden det tar för en investering att betala tillbaka sig fastställs. 
Den så kallade payback-tiden fungerar sedan som underlag för huruvida investeringen är 
intressant eller inte. De flesta företag har riktlinjer kring hur lång denna tid maximalt får vara. 
Fördelar med denna metod är att den är enkel och är flexibel. Nackdelar med den är att den inte 
tar hänsyn till tidsvärdet på pengar. Trots detta använder sig många företag av den här typen av 
metod (Bergknut, Elmgren & Hentzel 1981). 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐼𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
 

	   	   Figur 4: Återbetalningstid enligt Bergknut, Elmgren och Hentzel (1981) (egen bild). 

3.4.2 Internräntemetoden 

Internräntan mäter investeringens genomsnittliga förräntning under alldeles speciella för-
hållanden, nämligen att investeringen antas vara ett slutet system som utbyter kapital med sig 
själv. Måttet bör användas med stor försiktighet vid investeringsbedömningar och alltid 
tillsammans med kalkylräntan (Bergknut, Elmgren & Hentzel 1981). 
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3.4.3 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden tar hänsyn till tidsvärdet hos kapital. Pengar idag är bättre än pengar i morgon. 
Samtliga framtida inbetalningar som kan hänföras till investeringen diskonteras med hjälp av 
företagets kalkylränta och på så sätt bestäms dagens värde av framtida inbetalningar. Denna 
summa subtraheras med grundinvesteringen. Blir nuvärdet positivt är investeringen lönsam 
(Bergknut, Elmgren & Hentzel 1981). 

3.5 Icke-finansiella faktorer 
Enligt Carr och Tomkins (1996) studie av 51 företag i USA, Storbritannien och Tyskland har det 
visat sig att framgångsrika företag i stor utsträckning använder sig av icke-finansiellt underlag 
vid investeringsbedömning (Chen 2008). Kinnander (1996) menar att helheten är av betydelse 
och att det är viktigt att ta hänsyn till hur väl den enskilda investeringen matchar företagets 
vision och strategi.  

 
Figur 5: Koppling mellan icke-finansiella faktorer och företagets mål och strategi (egen bild). 

Projekt som syftar till att förbättra företagets säkerhet och arbetsmiljö är viktiga för företagets 
framtoning. I vissa fall kande vara kravställda från fackorganisationer eller staten. Dessa 
investeringar går inte att undvika eller motivera finansiellt, utan är så kallade måste-
investeringar. Det kan även ligga i företagets intresse att framstå som ett företag med 
säkerhetstänk. Teknisk utveckling är även den av största vikt, då företagen hela tiden måste 
hänga med i utvecklingen för att hålla kvaliteten hög samt kapaciteten uppe. En fortlöpande 
teknikutveckling bidrar även med minskat kapacitetsökningsbehov. Rationaliseringsinvesteringar 
syftar till att rationalisera och effektivisera utnyttjandet av befintliga anläggningar och går inte 
att direkt räkna hem med kalkyler (Statens Industriverk 1983). 

3.6 Soptunnemodellen 
För att få en djupare förståelse för hur det går till när företag ska investera anser skribenterna att 
teorierna behöver kompletteras med en begränsat rationell beslutsmodell. Skribenterna anser att 
denna teori ärav stor vikt för att beskriva informationsinsamlingen som sker under investerings-
processens fortlöpande.  
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I det praktiska utförandet anses beslutsfattandet sällan eller aldrig ske fullständigt rationellt. 
Detta beror på att det i praktiken i princip är omöjligt att beakta alla tänkbara alternativ. Ur en 
mer verklighetstrogen synvinkel är rationaliteten begränsad då beslutsfattaren endast har 
möjlighet att inspektera och värdera ett begränsat antal lösningsalternativ innan den slutgiltiga 
lösningen fastställs.(Andersson 2013). Eftersom tiden är begränsad hamnar informations-
insamlingen i ett läge där det handlar om att avgöra vad som är tillräckligt tillfredsställande. 
Detta innebär att de ansvariga sorterar bort information som anses vara irrelevant och medvetet 
väljer att använda sig av information som gynnar det aktuella behovet eller målet. Var gränsen 
för tillräcklig information går samt vilken information som anses relevant, varierar därmed från 
grupp till grupp.(Prabha et al 2007). 

 
Cohen, March och Olsen (1972) presenterade en modell de valde att kalla för A 
GarbageCanModelofOrganizational Choice, eller på svenska Soptunnemodellen. I rapporten 
valde de att framhäva andra faktorer än de rent rationella som påverkade beslutsfattandet. 
Författarna redogör en alternativ syn i gestaltning av en soptunna för att förstå hur 
beslutsprocesserna sker inom en organisation.  De centrala delarna i modellen är att alternativa 
aspekter såsom magkänsla, tillfälligheter och imitation lyfts fram som faktorer som i stor 
utsträckning påverkar beslutsfattandet. Författarna menar att modellen är applicerbar på alla 
typer av organisationsstrukturer. Beslutet är i sin tur ett resultat av flera i sig i princip oberoende 
strömmar inom organisationen. 

 
Figur 6: Soptunnemodellen (Cohen, March och Olsen 1972). 

 

Cohen, March och Olsen (1972) redogör för en ström av beslutsmöjligheter, deltagande, problem 
och till sist en ström av lösningar. Dessa tankar, idéer, problem och eventuella lösningar samlas 
ihop för att så småningom ligga till grund för det beslut som tas (Watson 2006). Samman-
kopplingen av dessa strömmar hävdas ske på tre olika sätt. Det ena sättet kan vara att tiden 
utvisade sammankomsten och beslutet. Det skedde således slumpmässigt och utan några djupare 
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bakomliggande åtgärder. Det andra sättet kan vara att sammankopplingen var ett resultat av 
lärande. Detta sker då organisationen genom erfarenhet lärt sig vilka delar som finns i de olika 
strömmarna och därmed enkelt kan koppla ihop dessa med varandra. Den tredje varianten är att 
strömmarna kopplats ihop genom administrativa åtgärder (Jacobsen & Thorsvik 2008). 
Vanligtvis består de olika strömmarna av kunskap som de olika medarbetarna i företaget har, 
men vissa lösningar och idéer kan även komma från externa förmågor (Watson 2006). 

3.7 Intressentmodellen 
Intressentmodellen redogör de olika aktörerna som både påverkar och påverkas av företaget 
(Andersson 2013). Beskrivningen stämmer också överens med Freeman (1984) som definierar 
intressenter som en grupp eller individ som kan påverka eller påverkas av företagets 
måluppfyllelse. Hamberg (2001) menar på att alla kanske inte handlar i företagets yttersta 
intresse, utan att det kan finnas andra bakomliggande faktorer som påverkar hur och vilka beslut 
som fattas. Intressentmodellen redogör för ett synsätt där företag inte agerar självständigt utan 
istället är en del i en större miljösituation (Andersson 2013). Ett företags intressenter består 
således av alla människor och organisationer som verkar i samma miljö som företaget. 
Intressenterna bidrar till företagets verksamhet samtidigt som de i sin tur kräver ersättning i form 
av olika typer av belöningar i gengäld.  
 
 

 
Figur 7: Sammanställning av Anderssons (2013) intressentmodell (egen bild). 

 
Intressenter påverkar företagens beslut och investeringsprocess (Andersson 2013). Kreditgivare 
och andra ekonomiska intressenter anses vara av stor betydelse vilket innebär att företagens 
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beslutsunderlag ofta domineras av finansiella konsekvenser, exempelvis i form av redovisade 
kapitalströmmar från företaget. Vidare redogör Andersson (2013) för produktintressenter som 
utgörs av exempelvis leverantörer och kunder vilka främst påverkar de reala flödena. Det är 
viktigt att företagen upprätthåller en god service och kvalitet och därmed är det viktigt att 
flödena av företagens varor och tjänster fungerar väl. Det finns också individintressenter i form 
av de anställda på företaget, eller andra indirekt kopplade till företaget, vilka bidrar med sitt 
arbete och engagemang. I jämförelse med de andra intressenterna är dessa i högre grad 
involverade i företaget och deras betydelse är därmed både mångfacetterad och omfattande. Till 
sist återfinns samhällsintressenter som utgörs av bland annat myndigheter och kommuner. Det är 
dessa som sätter ramarna och kontrollerar företagets verksamhet. Påverkan på investerings-
processen är varierande från de olika intressenterna (Andersson 2013). 
 
Friedman och Miles (2009) styrker intressenternas koppling till företagets handlingar och beslut 
men nämner även att intressenterna i sig kan vara de som fattar besluten åt företaget. Deras 
påverkan på utfallet och cheferna i företagen kan innebära att besluten fattas till följd av hur de 
specifika intressenterna svarar på ett presenterat förslag.  De vanligaste intressentgrupperna 
består av aktieägare, kunder, anställda, leverantörer, distributörer samt lokalsamhället. 
Författarna redogör också för att andra möjliga intressenter kan vara regeringar, myndigheter, 
konkurrenter, finansiärer, media, allmänheten samt framtida generationer. 
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4 Empiri 
	  

Empirin i detta arbete har samlats in genom en fallstudie på Företag X. Skribenternahar 
spenderat två månader på plats på fallföretagetoch har under denna tid fått möjligheten att följa 
en investeringsprocess från början till dess att underlag lämnas in för beslut. I det första 
avsnittet presenteras Företag X. 

 

4.1 Om företaget 
Företaget är en väletablerad aktör inom stålindustrin. På senare tid har företaget mött en allt 
hårdare konkurrens från omvärlden, framförallt från Asien. Detta har medfört att företaget 
alltmer inriktatsin verksamhet på specialprodukter och kundspecifika lösningar. Lönsamheten 
och marknadsandelarna beträffande standardprodukterna har under senare år minskat markant då 
de prispressats hårt i samband med den rådande konkurrenssituationen. Det allt hårdare 
företagsklimatet har inneburit att effektiviseringsprocesser kommit att spela en allt viktigare roll 
för att företaget ska lyckas bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden.  

Säkerhetsarbetet på Företag X har under senare tid intensifierats. Då arbetsmomenten är riskabla 
på grund av de tunga produkterna som hanteras innebär detta en stor risk för de anställda. Sedan 
början av 2000-talet har Företag X utarbetat nya rutiner och krav kring sitt säkerhetsarbete. 
Generellt har dessa säkerhetsrutiner kommit att spela en stor roll för företaget och vid 
nyinvesteringar läggs därför stor vikt vid säkerheten. 
	  

4.2 Investeringskalkyler 
I följande avsnitt presenteras de investeringskalkyler som faktiskt används vid kostnads-
reducerande investeringar samt anledningar till att dessa i vissa fall uteblir. Vidare presenteras 
även anledningen till att tidigare forskning har varit missvisande. 

 
• Varför är tidigare forskning missvisande och vilka är de faktiska investeringskalkyler 

som används av stålindustriföretag i Sverige vid kostnadsreducerande investeringar? 

	  

På frågan om vilka investeringskalkyler som används av företaget blev det enkla svaret att 
payback-metoden, internräntemetoden samt nuvärdesmetoden användes. När frågan specifi-
cerades mot kostnadsreducerande investeringar framkom det att Företag X använder sig av 
payback-metoden, årliga besparingar samt reduktion av lagernivåer. Vid närmare undersökning 
av företagets mall för ansökningsblanketten visade det sig att dessa kalkyler endast tillämpades 
vid vissa typer av investeringar som översteg ett visst belopp, var av en viss typ samt om det 
över huvudtaget var möjligt att applicera finansiella kalkyler på. Det finns investeringar som 
avser att effektivisera svårmätta flöden, vilket kan leda till svårighet att räkna på investeringen. I 
dessa fall anges endast projektets kostnad samt vilka icke-finansiella fördelar som projektet 
medför. De studerade investeringarna i denna rapport anses i sammanhanget vara av mindre 
karaktär och således krävs endast payback-metoden, årliga besparingar samt reduktion av 



22	  
	  

lagernivåer. Företaget menar på att investeringskalkyler inte alltid är ett krav då det ofta kan vara 
för komplicerade att applicera och snarare förvirra mer än de bidrar till klarhet. Det räcker i 
många fall med en erfaren åsikt, sunt förnuft samt väl grundade icke-finansiella argument.  

För, enligt företaget, mer omfattande investeringar använder de sig även av internräntemetoden 
samt nuvärdesmetoden. För investeringar över 15 MSEK skall även påverkan på rörelseresultat, 
rörelsekapital samt fakturering redovisas. Företaget använder sig alltså av olika investerings-
kalkyler beroende på vilken investering som avses.  

4.3 Investeringsprocessen 
Nedan följer en kartläggning av en investeringsprocess för att beskriva hur en kostnads-
reducerande investeringsprocess ser ut samt tydliggöra de många val och reflektioner somsker 
under investeringsprocessen. Skribenterna väljer att presentera empirin detaljerat genom att 
beskriva de steg som projektgruppen gick igenom och därefter förklara vad som skedde i de 
olika stegen, likt Janssons (1992) sätt att presentera empirin i sin bok ”Spelet kring 
investeringskalkyler”.  

• Hur ser den kostnadsreducerande investeringsprocessen ut på stålindustriföretagi 
Sverige och varför? 

4.3.1 Investeringsbakgrund 
Företag X bedriver ett omfattande och konstant förbättringsarbete där investeringar utgör en stor 
del av verksamheten. En grupp verksamhetsutvecklare hade fått i uppgift att se över 
logistikverksamheten på utlastningsenheten för att identifiera förbättringsområden. I samband 
med detta uppdagades förbättringsmöjligheter beträffande färdiglagringen av godset, det vill 
säga där godset lagras från det att godset är färdigproducerat till dess att det ska levereras till 
kund. Detta blev startskottet för en investeringsprocess som syftade till att förbättra lagrings-
förfarandet då brister i placeringen av godset uppdagades.  

I dagens läge placeras det färdiga godset från produktionen ut där plats för tillfället finns. 
Därefter åker en påletningsbil från logistikavdelningen runt på området och letar reda på godsets 
placering och registrerar det i systemet. När godset har en placering i datorn markeras godset 
med numrerade skyltar för att indikera att godset dels är registrerat i datasystemet samt för att 
truckförare ska se vilket gods som är klart att hämtas för lastning.  

Detta förfarandeblev problematiskt då industriområdet är väldigt stort till ytan med 
lagringsplatser utspridda över hela området. Avstånden medförde att de interna transporterna ofta 
blev långa och tidskrävande vilket resulterat i höga och onödiga transportkostnader. Arbetssättet 
medförde en heltidstjänst som enbart gick ut på att manuellt leta upp godset, märka ut det samt 
registrera det i datasystemet.    

Lösningen blev ett digitaliserat system där registreringen av godset sker via en handdator och 
därmed möjliggör att godsets placering och registrering sker direkt i samband med utplaceringen 
av godset. Systemet länkar även samman produktionens system med logistikavdelningens och 
resultatet blir ett effektivare arbetssätt där analoga arbetsmoment reduceras. Det utvecklas även 
ett mer avancerat och automatiserat system där placering av godset sker med hjälp av GPS-
koordinater. För närvarande bedrivs detta som ett pilotprojekt och kommer att implementeras 
inom kort. För att GPS-systemet ska fungera optimalt krävs dock en total lageromsättning för att 
samtligt gods ska ha registrerade GPS-koordinater vilket kan ta upp till tre år då vissa godstyper 
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har långa liggtider. Det digitaliserade systemet med handdatorer fungerar som ett komplement 
till dess att GPS-systemet är tillfullo implementerat.  

Företag X arbetar för en större utsträckning av informationsspridning inom organisationen vilket 
bland annat inneburit att ett gemensamt fikarum. I detta rum är tanken att idéer ska diskuteras, 
vilket främjar medvetenheten och sammanhållningen mellan medarbetarna. Det finns även 
skärmar som visar statistik över arbetsprestationer och mål, samt övrig information om företaget.  

4.3.2 Initiering 
I samband med ovan nämnda projekt uppdagades bland annat förbättringsmöjligheter gällande 
lagerlayouteni närmast anslutning till utlastningsenheten. Det framgick av tidigare projekt att 
denna layout inte var optimalt planerad för den verksamhet som bedrevs. Det uppdagades att en 
förbättring av lagerlayouten tillsammans med det förbättrade godsplaceringssystemet skulle 
generera positiva synergieffekter beträffande lastnings- och lagringskapacitet, samt 
rationaliserade arbetssätt. 

4.3.3 Projektgodkännande 
Verksamhetsutvecklarna rapporterade de funna förbättringsmöjligheterna till logistikcheferna 
som valde att tillsätta en projektgrupp vars uppgift var att se över vilka förbättringsmöjligheter 
som gick att åstadkomma på området. Ett inledande möte hölls med de berörda cheferna och 
projektgruppen för att klargöra de grundläggande förutsättningarna för projektet. Mötet avsåg 
också att projektgruppen skulle komma i kontakt med, och bli medvetna om, andra avdelningar 
och projektgrupper som bedrev liknande eller direkt kopplade investeringsprocesser. Under 
mötet var cheferna tydliga med att presentera vilka mål de avsåg att uppnå med investeringen 
och att lösningsförslaget skulle ligga i linje med företagets mål och vision. Logistikcheferna var 
även tydliga med att klargöra att projektgruppen skulle våga utmana gamla sanningar, vilket 
också kom att bli ledordet för projektgruppen. Det var i detta skede skribenterna fick möjlighet 
att följa och studera denna begynnande investeringsprocess. Mötet avslutades med ett 
godkännande av projektet och en deadline sattes för att layouten eventuellt skulle kunna 
färdigställas under sommarens gynnsamma förhållanden. 

4.3.4 Kartläggning 
En kartläggning av layouten utfördes där trafikflöden, lagringsbehov, arbetssätt, antalet 
lastningar, godsets liggtider, areor och andra funktioner identifierades. Identifiering skedde dels 
genom observationer av arbetsprocesser, samt genom samtal och intervjuer med medarbetarna 
som utförde arbetsuppgifterna. Följande brister i layouten uppdagades: 

• Säkerhet 
o Då den enda gångvägen var placerad i direkt anslutning till den gemensamma 

in- och utfarten och dessutom saknade en tydlig avskiljning utgjorde denna en 
säkerhetsrisk då tung trafik, truckar, personbilar samt fotgängare samsades om 
samma väg. Vägen var så pass smal att den innebar att truckarna återkommande 
inkräktade på gångvägen för att få tillräckligt med svängrum då gods från 
lagerdelen skulle placeras ut eller hämtas för lastning. 
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• Behov av utökade lagringsplatser 
o För att möta fluktuerande lagringsbehov var fler lagringsplatser nödvändiga då 

företaget tidigare dels utnyttjat avlägsna lagringsplatser samt ytor som 
egentligen inte varit avsedda för lagring.  
 

• Behov av närmare lagring 
o För att utnyttja arbetstider optimalt krävdes utökade lagringsmöjligheter i nära 

anslutning till lastplatserna. Då flera olika lastplatser fanns och samma lastbil 
ofta lastades på fler än ett av dessa ställen medförde det längre avståndet till 
lagringsplatserna ytterligare onödiga transporter. Då delar av enhetslasterna 
stundtals behövde ställas tillbaka då allt gods inte fått plats på lastbilen innebar 
det ett ännu större behov av närhet.  
 

• Ineffektiva trafikflöden 
o Lagerlayouten innebar att flödena anpassades efter den gemensamma in- och 

utfarten. Ingen tydlig uppställningsplats för lastbilar och dess ekipage i väntan 
på lastning fanns. Detta innebar att lastbilar som väntade på fraktdokumentation 
eller lastning parkerade i anslutning till lagringsplatserna vilket innebar att gods 
och andra lastbilar ofta blockerades av dessa. Stundtals befann sig upptill fem 
lastbilar åt gången parkerade på ett oorganiserat sätt. Detta innebar också att 
sikten på området begränsades och backning mot port för andra chaufförer 
försvårades. För att möjliggöra tillbackning mot port tvingades fordonen även 
till onödiga manövreringar inne på det begränsade området då ingen annan 
möjlighet fanns.  
 

o Det fanns inga standardiserade körriktningar på området vilket resulterade i att 
trafiken åkte kors och tvärs. 
 

o Då inga angivna regler fanns saknades också tydlig skyltning vilket medförde 
osäkerhet för externa chaufförer. Detta orsakade ibland förvirring hos de 
externa chaufförerna då de körde fel och därmed bidrog till onödiga körsträckor 
inne på området.  

• Markunderlag   
o Underlaget på delar av lagringsplatserna var endast grusade till skillnad från 

övriga ytor som var asfalterade. Det mjuka underlaget innebar en risk för att 
godset välte då det inte stod stabilt och ofta vartungt. Vidare ledde gruset till att 
ytan blev ojämn i form av hjulspår vilket medfört att ytan återkommande 
behövts jämnas till. I de fall gods hade vält kunde det dels förhindra åtkomst av 
gods som stod längre in i lagerraden då infart endast var möjlig från ena sidan. 
Samtidigt innebar det ett krävande och riskfyllt arbetsmoment att rätta till 
godset. Vidare har även skador och kontaminering av godset uppkommit som 
en konsekvens av ras.  

• Parkering i anslutning till lagringsplatserna 
o På området fanns en större parkeringsplats för privata fordon med plats för 60 

bilar. Förutom att ta upp stor yta som skulle kunna användas till den faktiska 
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verksamheten bidrog denna även till ökad trafik på området. Outnyttjade 
parkeringsplatser fanns att tillgå på betydligt lämpligare platser i närheten. 

Efter det att problemen hade kartlagts mättes området upp då endast gamla kartor fanns att tillgå 
på området. Samtliga föremål och byggnader som fanns på ytan måttades tillika som de ytor som 
krävdes för effektiv hantering av dessa. Då ytan som layouten gjorde anspråk på var begränsad 
sattes ramarna till att göra bästa möjliga av de befintliga ytorna. Måtten som tidigare samlats in 
överfördes till en skalenlig pappersmodell för lättare hantering och översikt.  

4.3.5 Idégenerering och revidering 
När kartläggningen var genomförd påbörjades idégenereringar för hur en ny layout skulle kunna 
planeras optimalt efter rådande omständigheter. Pappersmodellen fyllde här funktionen att den 
med lätthet gick att möblera om och visa för berörda medarbetare. När projektgruppen hade 
förslag på en ny layout kontaktades berörda medarbetare med olika arbetsuppgifter och förslaget 
presenterades. Därefter kom de med synpunkter och vidare förslag på ändringar i layouten och 
tipsade även om fler personer med kunskap att kontakta inom relevanta områden. Processen 
upprepades återkommande då nya insikter och problem uppstod under processens gång. För att 
lyckas samla berörda chefer på en samma plats och därmed underlätta kommunikationen 
bokades ett återkommande möte in veckovis på initiativ av projektgruppen, utöver den 
kommunikation som dagligen skedde på arbetsplatsen.  

4.3.6 Exempel på problem och insikter under idégenereringen 
Första förslaget som presenterades hade inneburit en avsevärd ökning av lagringsmöjligheter då 
ytan kring en pumpstation till synes utnyttjades ineffektivt och enligt förslaget skulle ge 
utrymme för ökade lagringsplatser. Genom inledande samtal med medarbetare på plats 
uppfattades idén både som rimlig och önskvärd men efter ett senare samtal med den ansvariga 
för pumphuset framkom dock att denna yta långt tidigare hade använts för lagring men att de då 
uppstått problem då underliggande rörsystem hade kommit till skada. Vidare var även slambilar 
tvungna att ha möjlighet att köra runt stationen när servicearbeten skulle utföras vilka i sig 
krävde en stor yta. Ytan konstaterades därmed inte vara tillgänglig för vidare diskussion. 

Under de initiala observationerna av lastbilarnas vägval inne på siten lade projektgruppen märke 
till att chaufförerna oftast körde onödiga sträckor då de envist verkade försöka vända sina 
ekipage i en viss riktning som infarten i sig inte möjliggjorde. Detta innebar i praktiken att de 
gjorde helomvändningar inne på den redan begränsade körplanen. Trots att projektgruppen 
förstod att detta troligtvis hade att göra med att det underlättade tillbackningen mot port 
intervjuades, efter tips av en logistikchef, en chaufför på området om fenomenet. Chauffören, 
som visade sig ha haft återkommande körningar till platsen under flertalet år, klargjorde att det 
endast går att backa från ena hållet om chaufförerna ska kunna ha uppsikt över släpet och porten. 
Det andra alternativet var att frigöra tillräckligt mycket utrymme för lastbilen att stå helt upprätt 
mot porten innan tillbackning. Projektgruppen förstod att den körda sträckan inne på området 
hade kunnat minskas om lastbilarna kommit från rätt håll redan vid ankomst. Dessutom skulle 
det möjliggöra ett standardiserat förfarande åtminstone för den externa trafiken på området.  

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till som projektgruppen blev varse om var att det i anslutning 
till en av lastplatserna skulle upprättas en gasanläggning inom kort. Denna gasstation hade 
tidigare aldrig kommit på tal utan det var först i samband med en visning av ett layoutförslag 
som en av logistikcheferna påpekade att det varit tal om att en ny verksamhet skulle vistas i 
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lokalen i anslutning till lagerytan och att det tidigare nämnts något om denna gasstation. Detta 
påverkade layoutens möjligheter eftersom utrymmet inskränktes och därmed inte kunde 
utnyttjas. Lastarbetarna kände sig inte heller bekväma med att behöva köra långt gods i nära 
anslutning till gasstationen vilket innebar att ett visst säkerhetsavstånd var tvunget att tas i 
anspråk.  

En annan faktor som till synes verkade ineffektiv var avståndet mellan lagerraderna. Det verkade 
till en början vara alldeles för stort men efter revidering framkom att denna yta hade anpassats 
för framkomlighet med snöröjningsfordon vintertid och att den därmed behövde vara tre meter. 
En idé väcktes att installera vattenburen markvärme där överskottsvärmen med fördel hade 
kunnat tas från stålverkens värmeöverskott, då denna inte utnyttjades. Med en sådan lösning 
hade lagerraderna kunnat vara betydligt tätare och medfört en avsevärd ökning av lagringsplatser 
på ytan i fråga. Projektgruppen uttalade att en sådan lösning hade sparat företaget mycket pengar 
i form av förkortad tidsanspråk, minskat slitage på maskiner och en avsevärt minskad 
dieselförbrukning. Kostnaderna beträffande den sporadiskt återkommande snöröjningen hade 
även den undanröjts och inget gods hade varit oåtkomligt på grund av snö eller isbildning. De 
såg även fördelar med att de kortare avstånden till lastningsplatserna hade bidragit till ett 
förbättrat flöde på siten och att lastbilarnas ställtider vid lastning hade kunnat minskas. Fler 
lastningar hade kunnat utföras och därmed hade en, om än liten, minskning av lager och 
lagerbindningskostnader kunnat åstadkommas. Efter djupare undersökningar visade sig dock 
detta system bli för osäkert samt innebära betydligt högre installationskostnader. Ett eventuellt 
driftstopp konstaterades innebära ett totalt stopp av leveranser då insnöat gods inte hade gått att 
komma åt och lösningen hade därmed snabbt kunnat motarbeta sig själv. Vidare hade även de 
snövallar som mest troligt skulle bildas längsmed ett fungerande värmesystems kanter i sig 
kunnat orsaka framkomlighetsproblem och om någon underliggande värmeslinga hade gått 
sönder hade allt gods behövt flyttas och den föreslagna asfalteringen göras om. Eftersom 
projektgruppen delvis satt sin prestige på spel beträffande den slutgiltiga lösningen fanns för 
många osäkerheter kring denna lösning. – ”Fatta hur detta hade kunnat revolutionera 
verksamheten! Hade alla lagringsplatser använt denna modell hade alla lagringproblem varit 
bortspolade. Detta hade kunnat fungera som ett pilotprojekt för att allteftersom appliceras på 
fler ställen” konstaterade en i projektgruppen. – ”Jo, men hur lämpligt är det egentligen att 
använda den hårdast trafikerade lagringsplatsen som pilotprojekt och är vi verkligen redo att ta 
ansvar för att hela företaget eventuellt blir stillastående?”, svarade en annan. Detta tillsammans 
med en mängd följande osäkerheter kring driften, service, underhållskostnader med mera 
behandlades. Efter möte med leverantören verkade inte ens denna var helt insatt i vare sig 
lösningen eller problematiken. En riskbedömning gjordes och risken ansågs vara för hög och 
idén förkastades trots att den väckte ett intresse att eventuellt återupptas så småningom. 

Då en viss typ av gods anlände via traktorvagnar för att sedan sorteras till enhetslaster 
ifrågasattes förfarandet eftersom det innebar merarbete till skillnad från övrigt gods som anlände 
direkt i respektive enhetslast. Medarbetarna, vars uppgift var att sortera godset, ansåg förfarandet 
vara helt galet, eftersom de tyckte att godset kunde sorteras direkt på respektive enhetsbärare 
istället för att först lyftas upp på dessa vagnar för att sedan lyftas ned och sorteras. 
Logistikcheferna såg även en stor vinst i att detta kunde utföras initialt eftersom det hade friställt 
arbetstid som kunnat nyttjas för lastning, samt utrymme för lagring, istället. Projektgruppen 
valde därmed att följa med påletningsbilen för att be föraren av denne visa från vilka ställen 
traktorvagnarna utgick ifrån i syftet att förhoppningsvis kunna gå till botten med problemet och 
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minska arbetsmomenten och denna eventuellt onödiga hantering. Projektgruppen såg en lösning 
att godset skulle kunna sorteras direkt i respektive enhetslast och därmed minska 
arbetsmomenten och onödig hantering. Problemet som uppdagades var dock att den truck som 
används för att lyfta enhetslasterna inte fick plats i portarna varifrån det färdiga godset kördes ut. 
Då det inte var ekonomiskt försvarbart att byta ut flertalet portar tvingades idén förkastas och 
således fick vagnsorteringen fortsätta.   

4.3.7 Lösningsförslag 
Informationen som samlades in utmynnade i två olika lösningsförslag där funktionaliteten var 
säkerställd och kontrollerad av berörda medarbetare. Det första lösningsförslaget berörde endast 
den yta som var avsedd att undersöka medan det andra förslaget hade ett tillägg på en alternativ 
lagringsyta som i dagens läge endast var delvis exploaterat. Syftet med detta tillägg var dels att 
möjliggöra lagringen av godset under den tid ombyggnationen sker och därefter fungera som ett 
buffertlager som kunde användas vid produktionstoppar. Vid detta skede skapades en skalenlig 
3D-modell som användes vid presentationen av projektet. 

Utgångspunkten var att samtliga processer skulle kunna ske simultant med minimal risk för 
blockerat gods. Vidare lades även stort fokus på säkerhetsaspekten med tydliga gångvägar och 
körriktningar. 

4.3.8 Ansökningsblankett 
När de slutgiltiga lösningsförslagen var fastställda, användes företagets mall för ansöknings-
blankett gällande investeringar. Informationen som samlats in under de tidigare processernas 
gång sammanfattades för att ligga som underlag till beslutet. Nedan redovisas de rubriker som 
behandlas i ansökningsblanketterna: 

• Sammanfattning – Här presenteras investeringen kortfattat. 
• Bakgrund – Här beskrivs hur dagens process fungerar utifrån den affärslösning som 

finns. Här beskrivs också dagens lösning med fakta. Beskrivningen görs på en 
övergripande nivå utan att gå in i tekniska detaljer. 

• Nulägesanalys – Här ska den nuvarande situationen kartläggas och beskrivas. 
• Affärsmål – Under denna rubrik ska det tydligt redogöras för vad som är avsett att 

uppnås med lösningen.  
• Alternativa lösningar – Denna rubrik syftar till att analysera och beskriva alternativa 

lösningar samt vilka möjligheter och problem dessa skulle medföra. Det skall tydligt 
framgå varför andra alternativ förkastats. 

• Corporate fit – Under denna rubrik tydliggörs hur väl investeringen passar enhetens, 
avdelningens eller bolagets strategiska inriktning och mål. Det ska också redogöras för 
eventuella avvikelser gentemot strategin. 

• Affärsmässiga risker – I detta avsnitt beskrivs vilka risker som finns med investeringen, 
dess sannolikhet och konsekvens. Det ska också upprättas en plan för hur effekten av 
eventuella sådana ska mildras och hanteras. 

• Beroende variabler – Här skall beroenden redovisas, exempelvis andra projekt, 
ledningsbeslut etcetera som kan komma att påverka investeringen. 

• Finansiella kalkyleringar – Redovisas i avsnitt 4.2 – investeringskalkyler.  
• Kritiska framgångsfaktorer – Under denna rubrik definieras de framgångsfaktorer som 

är kritiska för att lyckas med genomförandet av investeringen. 
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• Genomförbarhet – Under denna rubrik redogörs för hur genomförbar investeringen 
bedöms vara.  

• Intressenter – I detta avsnitt listas investeringens huvudintressenter. 
• Referenser – I detta avsnitt skall viktiga dokument kopplade till investeringen bifogas. 

I dessa redogjordes för vad som låg till grundför investeringen och varför just denna investering 
skulle utföras samt vad den skulle bidragit med, både i finansiella och icke-finansiella termer. 
Riktlinjerna i blanketterna var baserade på vedertagna teorier och modeller knutna till 
finansiering. Dessa riktlinjer kan skribenterna inte redogöra för i detalj av sekretesskäl, men den 
ytligare redogörelsen sammanfattar innehållet tillräckligt mycket för att en analys av avsnittet 
skall vara möjlig. 

 

 
 

Figur 8: Innehållsförteckning från ansökningsblanketten (Företag X).  
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4.4 Studerade ansökningsblanketter 
I detta avsnitt sammanställs innehållet i samtliga ansökningsblanketter för avdelningen som 
utförts under år 2014. Dessa har sedan jämförts med den mall företagetutformat för vad 
ansökningsblanketterna skall innehålla. De faktiska ansökningsblanketterna kan skribenterna inte 
redovisa på grund av sekretesskäl. Anledningen till att skribenterna väljer att sammanställa 
ifyllnadsgraden av tidigare investeringars ansökningsblanketter är för att erhålla ett bredare 
underlag till studien samt för att i analysen kunna utreda varför viss information saknas på 
repsektive investering och vad det beror på.  

 

• Gör företagen som de säger att de gör och varför? 

I denna tabell redovisas huruvida varje del från företagsmallen finns med i ansökningsblanketten 
för de enskilda investeringarna. 

 Grensletruck Verkstads-
maskin 

Travers Sidlastare Material-
positionering 

Belysning Asfaltering 

Beräknad kostnad X MSEK X MSEK X 
MSEK 

X MSEK X MSEK X MSEK X MSEK 

Sammanfattning ja ja ja ja ja ja ja 
Bakgrund ja ja ja ja ja ja ja 
Nulägesanalys ja ja ja ja ja ja ja 
Affärsmål ja ja ja ja ja nej ja 
Alternativa 
lösningar 

ja nej ja nej nej nej nej 

Corporate fit ja ja ja nej ja ja ja 
Affärsmässiga 
risker 

ja nej nej ja ja nej nej 

Beroende variabler ja nej nej ja ja ja nej 
Finansiella 
kalkyleringar 

ja nej nej ja ja nej nej 

Kritiska 
framgångsfaktorer 

ja ja nej ja ja ja ja 

Genomförbarhet ja nej ja nej ja ja ja 
Intressenter ja ja nej ja ja ja ja 
Referenser ja nej ja ja ja nej ja 

 

Figur 9: Tabell för hur varje enskild ansökningsblankett är ifylld (egen bild). 

Samtliga redovisade investeringar kopplade till ansökningsblanketterna har godkänts och är 
genomförda eller befinner sig i implementeringsfasen. Nedan följer en sammanställning av 
andelen ansökningsblanketter som tar upp de delar som enligt företagets mall ska finnas med i 
blanketten. 
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Sammanfattning 100,00% 
Bakgrund 100,00% 
Nulägesanalys 100,00% 
Affärsmål 85,71% 
Corporate fit 85,71% 
Kritiska framgångsfaktorer 85,71% 
Intressenter 85,71% 
Genomförbarhet 71,43% 
Referenser 71,43% 
Beroende variabler 57,14% 
Finansiella kalkyleringar 42,86% 
Affärsmässiga risker 42,86% 
Alternativa lösningar 28,57% 

 

Figur 10: Sammanställning av andelen ifyllda avsnitt (egen bild). 

 

Genom sammanställningen av data framgår att företaget i stor utsträckning gör som de säger att 
de gör, men det visar på vissa områden där företaget inte har redovisat de förutbestämda punkter 
som finns fastställda. Det framgår dock tydligt i mallen att denna enbart skall ifyllas i den mån 
det är möjligt. Saknas viss information eller är för resurskrävande att ta fram kan projektansvarig 
förbise dessa punkter. Det är upp till den projektansvarige att ta ställning till hur relevant 
informationen är. Det kan i vissa fall vara så att informationen är omöjlig att införskaffa eller helt 
saknar relevans för investeringen. 
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5 Analys 
	  

I detta kapitel analyseras resultaten från empiridelen med hjälp av de teorier som presenterats i 
arbetet. Analysen kommer sedan ligga till grund för studiens slutsatser.  

	  

5.1 Investeringskalkyler och tidigare forskning 
	  

Enligt Jansson (1992) använder sig större svenska företag ofta av payback-metoden kombinerat 
med någon kalkylräntemetod. Beträffande kostnadsreducerande investeringar använder sig 
företaget endast av payback-metoden, minskade lagernivåer samt årliga inbesparingar. Årliga 
inbesparingar kan dock liknas medpayback-metoden, då kostnaden för projektet alltid finns med 
i ansökningsblanketten samt den årliga summa som sparas in med projektet. Av mallen för 
ansökningsblanketten framgår att Företag X vid större investeringar även använder sig av intern-
räntemetoden och nuvärdesmetoden. Detta stämmer överens med Ljung och Högbergs (1988) 
resonemang gällande att olika investeringskalkyler används för olika typer av investeringar. Det 
tyder också på att Ljung och Högbergs (1998) resonemang om att just dessa tre metoder är de 
vanligast förekommande kalkylmetoderna som används i praktiken stämmer. 

Resultatet av undersökningen visar att en kostnadsberäkning alltid funnits med i materialet, men 
att företaget endast använt sig av finansiella kalkyleringar för att redovisaytterligare ekonomiska 
konsekvenser i 43 % av fallen. Anledningen till attföretaget inte använt sig av investerings-
kalkyler i övriga investeringar går att härleda till att det helt enkelt inte går att räkna hem vissa 
typer av projekt. En lampa på en lageryta bidrar med ökad säkerhet, men den förebygger endast 
mot potentiella skador, vilka skulle blivit svåra att räkna på. Därmed blir nyttjandet av 
investeringskalkyler problematiskt, vilket även Yard (1987) går in på när han diskuterar att 
användandet av kalkyler i vissa fall snarare trasslar till det än bidrar med klarhet. 

Vidare redovisar (Chen 2008) att framgångsrika företag i stor utsträckning använder sig av icke-
finansiella faktorer vid investeringsbedömningar. Kinnander (1996) menar även på att det är 
helheten som är viktig och att investeringarna ligger i linje med företagets vision och strategi. 
Detta visar sig i företagets arbete med investeringsprocessen då mycket fokus har lagts vid att 
anpassa och motivera investeringar utifrån företagets målsättning om ett ökat säkerhetstänk. 

Skribenterna anser att tidigare forskning på området inte har lyckats belysa sanningen 
beträffande kalkylmetodsanvändning eftersom man i undersökningarna har haft fel utgångspunkt 
genom att baka ihop alla investeringar utifrån ett alltför generellt perspektiv: Om man ställer 
frågan ”Vilka investeringskalkyler använder ni er av?” kommer företagets svar troligtvis vara att 
man anger samtliga kalkylmetoder som används, sammantaget, utan att förtydliga vilka 
investeringar som avses. Vid en praktisk undersökning utgår man därmed ifrån att detta gäller 
samtliga investeringar, trots atttidigare forskning av bland annat Alpenberg och Karlsson (2005), 
Berknut, Elmgren och Hentzel (1981) och Olve och Samuelsson (2008) tydligt anger att det är av 
stor vikt att klassificera olika typer av investeringar för att kunna ge investeringen den 
uppmärksamhet den kräver. Eftersom detta inte gjorts är en stor del av den tidigare forskningen 
inom området felaktig och missvisande. 
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5.2 Investeringsprocessen utifrån den sammanfattade modellen 
	  

Nedan sammanställs de faser investeringsprocessen består av enligt teorin kortfattat med den 
empiri som är inhämtad i studien. 

Initiering	  
Ett behov identifierades i samband med ett annat projekt.  

Projektgodkännande	  
Den närmsta chefen kontaktades och projektet godkändes. En projektgrupp tillsattes. 

Kartläggning	  
En komplett kartläggning av nuläget utfördes för att se vilka behov som fanns och som 
eventuellt skulle framkomma. 

Idégenerering/Revidering	  
Planer togs fram, förkastades och togs fram igen. Revideringsfasen går att återfinna under 
samtliga delar av investeringsprocessen fram till ansökan, som är den sista delen av 
investeringsprocessen denna studie behandlar. 

Lösningsförslag	  
Ett färdigt lösningsförslag presenterades, men även här kan revidering ske. När det 
färdiga lösningsförslaget är fastställt och godkänt av närmsta ansvariga skrivs en 
ansökan. 

Ansökan	  
Finansiering söks via ansökningsblanketten som fylls i och lämnas till den ansvariga för 
finansieringen. Godkänns denna går det vidare till beslutsfattande, annars revideras 
blanketten och lämnas in på nytt. 
 

Enligt denna studie överensstämmer det praktiska förfarandet av investeringsprocessen väl med 
skribenternas sammanfattning av de normativa teoriernapå området. Processerna sker enligt de 
steg som modellerna redogör för om än i lite olika tappning och ordningsföljd, liktBowers (1986) 
resursallokeringsmodell redogör för. Det praktiska förfarandet kan därmed innebära att man 
börjar från olika steg i teorierna beroende på de omständigheter som råder i det aktuella fallet. 
Ibland finns ingen idé från begynnelsen vilket medför att man börjar med idégenereringen medan 
det i andra fall finns en konkret lösning på ett problem och att man således använder 
investeringsprocessens steg till att försöka motivera det redan angivna. Det kan också vara att 
man från företagets sida redan bestämt att en investering ska genomföras men att man genom 
investeringsprocessen får fram information om exakt vilken lösning som förväntas ge mest för 
pengarna. Initieringen kan också ske utifrån finansiella tal då exempelvis ett finansiellt utrymme 
finns för investeringar och att man kollar upp vad man kan få för dessa pengar. Under 
idégenereringen utnyttjas oftast kunskapen som de olika medarbeterna har i sina respektive 
kompetensområden för att bidra med ett så genomtänkt förslag som möjligt, på samma sätt som 
Watson (2006) diskuterar i Soptunnemodellen. Medarbetarna ses här som individintressenter 
vilket är en del av Anderssons (2013) intressentmodell. Detta kan även härledas till Freemans 
(1984) definition av intressenter som en grupp eller individ som kan påverka företagets 
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måluppfyllelse. Skribenterna lade också märke till att investeringsprocessens olika steg ofta 
tenderar till att återkomma vid åtskilliga tillfällen. Om ett problem uppstår någonstans i en 
befintlig idé tvingas projektgruppen att falla tillbaka i de tidigare stegen av investerings-
processen. Dessa problem tenderar att uppstå i de fall nya insikter tillkommit under processen 
gång som av någon anledning försvårar eller omöjliggör det för tillfället tänkta lösningsförslaget. 
Det kan också handla om att den tänkta lösningen blir alltför omvälvande och inte stämmer 
överens med antingen företagets mål eller chefernas förväntningar av projektet, en blandning av 
konservatism och nytänkande tvingas därmed att tas i beaktning. Problemen kan också vara att 
berörd personal, såväl chefer som medarbetare, menar på att lösningen av olika anledningar inte 
kommer att fungera i praktiken. Av denna anledning tvingasidéer därmed ibland förkastas, som 
även Yard redogör för i sin studie från 1987 som handlar om kopplingen mellan teori och praktik 
gällande investeringar. Här finns även kopplingar till Anderssons (2013) konstaterande om att 
intressenter påverkar företagens beslut och investeringsprocess. I detta fall fattas beslutet att 
förkasta idén av intressenterna själva, precis som beskrivits av Friedman och Miles (2009). 

Något skribenterna tidigt lade märke till var att det alltefter projektets gång är att det löpande 
framkommer ny information av relevans för projektet. I samband med detta uppkommer ofta nya 
problem eller förbättringsområden som hade varit av intresse att undersöka. Vidare ligger ofta 
dessa till grund för kommande investeringsprocesser. Trots att vissa problem uppdagats redan 
under processens initieringsfas framkommer det även helt nya problem som man inte tagit i 
beaktning tidigare vilket påverkar investeringsprocessens utförande. Dessa problem kan 
exempelvis bestå av nya regler och riktlinjer, brist av lagringsytor och lastningskapacitet, 
serviceåtgärder eller diverse andra begränsningar på andra avdelningar som är indirekt kopplade 
till den aktuella investeringen. Dessa kan omöjliggöra eller motverka att lösningens teoretiska 
potential ger fullt utslag. Detta faktum menar skribenterna är anledningen till att många projekt 
ofta drivs simultant och i samverkan med varandra för att tillsammans bidra med gynnande 
synergieffekter. Detta kan i sin turförsvåra investeringsprocesserna då tidigare antaganden även 
kan tvingas förkastas då man stött på problem i de andra anslutna investeringsprocesserna.  

5.3 Gör företagen som de säger att de gör? 
	  

Genom att analysera samtliga ansökningsblanketter för 2014 framgår att dessa i genomsnitt är 
ifyllda till 73 % med utgångspunkt i den mall företaget utfärdat. Till saken uppstår dock vissa 
problem då ansökningsmallens riktlinjer varierar, om än i mindre utsträckning, beroende på 
investeringens omfattning. Skribenterna menar att detta dels beror på att de projektansvariga i 
vissa fall väljer att tillägga punkter som ur projektledarens synvinkel anses vara viktigt för 
investeringen. Samtidigt kan avsaknaden av diverse punkter, såsom investeringskalkyler, 
härledas till att informationen ibland helt enkelt saknas eller att det råder svårigheter och/eller 
osäkerhet kring att göra kvalificerade och korrekta antaganden. I dessa fall gällerdet att man i 
ansökningsmallen genomgående väljeratt belysa andra aspekter än de finansiella, som stämmer 
överens med företagets mål och strategi vilket också bekräftarBhimanis et al (2008)tolkning av 
investeringsprocessen. De icke-finansiella faktorerna i form av exempelvis ökad säkerhet, bättre 
arbetsmiljö samt skonsammare arbetsmoment blir då av större vikt. Carr och Tomkins (1996) 
studie av framgångsrika företag tyder även den på ett utbrett användande av icke-finansiellt 
underlag vid investeringsbedömning. 
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Sammanfattning (100 %) 
Här presenteras investeringen kortfattat. 

Att samtliga av de studerade ansökningsblanketterna innehåller en sammanfattning beror på att 
denna information alltid finns lättillgängligt. Eftersom att ett projekt förutsätter att man vet vad 
som ska genomföras och vad som avses att uppnå är detta kapitel lätt att fylla.  

Bakgrund (100 %) 
Här beskrivs hur dagens process fungerar utifrån den affärslösning som finns. Här beskrivs också 
dagens lösning med fakta. Beskrivningen görs på en övergripande nivå utan att gå in i tekniska 
detaljer.  

Eftersom bakgrunden mynnar från den befintliga situationen är denna förhållandevis lätt att 
åskåda och redogöra för vilket innebär att ansökningsblanketterna genomgående har redogjort 
för denna punkt. 

Nulägesanalys (100 %) 
Här ska den nuvarande situationen kartläggas och beskrivas. 

Liksom ovanstående punkter är även denna information förhållandevis lättillgänglig då den kan 
härledas ur en konkret verklighet för att beskriva hur en situation ser ut.  

Affärsmål (85,71 %) 
Under denna rubrik ska det tydligt redogöras för vad som är avsett att uppnås med lösningen.  

Denna punkt saknas endast i ett av de undersökta fallen. Att veta vad man vill uppnå med en 
lösning är en förutsättning för att en investering överhuvudtaget ska äga rum. Anledningen till att 
den saknas i investeringen beträffande belysning beror på att investeringen i sig tydligt förklarar 
sitt mål.  

Corporate fit (85,71 %) 
Under denna rubrik tydliggörs hur väl investeringen passar enhetens, avdelningens eller bolagets 
strategiska inriktning och mål. Det ska också redogöras för eventuella avvikelser gentemot 
strategin. Detta stämmer väl överens med Kinnanders (1996) uttalande om att helheten är viktigt 
och att investeringen ligger i linje med företagets vision och strategi. 

Då skribenterna märkt att detta genomsyrar hela verksamheten menar de på att det enda 
fallerande exemplet i denna punkt (sidlastare) beror på att det helt enkelt har tagits för givet. Dels 
med anledning till att det är det en kostnadsreducerande investering av ersättningskaraktär i en 
typ av maskin som under lång tid använts av företaget och som organisationen anpassats efter. 
Då maskinen var gammal och det rådde brist på reservdelar hade ledtiderna drabbats negativt vid 
ett eventuellt haveri. En ny modernare maskin av samma karaktär ansågs därför inte nödvändig 
att argumentera för i termer av Corporate fit.  

Motivet bakom investeringen är att en gammal anläggning fortfarande är användbar ur teknisk 
synpunkt men att anläggningen börjar kräva ökade reparationsinsatser, vilket är ett skede som 
även Bergknut, Elmgren och Hentzel (1981) identifierat. 
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Kritiska framgångsfaktorer (85,71 %) 
Under denna rubrik definieras de framgångsfaktorer som är kritiska för att lyckas med 
genomförandet av investeringen. 

Denna punkt saknas i en av de studerade ansökningsblanketterna beträffande en travers. Liksom 
ovanstående punkt beror detta på att det är en kostandsreducerande investering av ersättnings-
karaktär. Detta då det gäller en redan befintlig travers som blivit gammal och inte fungerat 
tillfredsställande. De kritiska framgångsfaktorerna torde således vara små för att inte säga 
obefintliga och därför inte tagits med i ansökningsblanketten. 

Intressenter (85,71 %) 
I detta avsnitt listas investeringens huvudintressenter. 

I detta avseende har återigen endast en av investeringarna fallerat (travers). De intressenter som 
dessa investeringar har berört har genomgående varit chefer, operatörer och projektledare. Dessa 
har varit relativt enkla för projektgrupperna att identifiera då investeringarna avsett specifika 
avdelningar av företaget. De huvudintressenter som var listade i ansökningsblanketterna var 
enligt intressentmodellen uteslutande individintressenter.   

Genomförbarhet (71,42 %) 
Under denna rubrik redogörs för hur genomförbar investeringen bedöms vara.  

Anledningen till att projekteraren inte diskuterar genomförbarheten beträffande verkstads-
maskinen i ansökningsblanketten är att investeringen är så pass komplex att det blir för mycket 
att redogöra för då flera olika kompetensområden innefattas av projektet.  

Genomförbarheten av investering i en ny sidlastare bedöms vara enkel att implementera och 
således behövs ingen förklaring av genomförbarheten.    

Referenser (71,42 %) 
I detta avsnitt skall viktiga dokument kopplade till investeringen bifogas. 

I ansökningsblanketten gällande verkstadsmaskinen och belysningen finns inga referenslistor 
redovisade. Anledningen kan vara som Prabha et al (2007) diskuterar att tiden för informations-
insamling är begränsad och projektledaren således valde att inte samla in mer information, eller 
att projektledaren helt enkelt valt att utesluta viss information då denna inte ansågs vara relevant.  

Beroende variabler (57,14 %) 
Här skall beroenden redovisas, exempelvis andra projekt, ledningsbeslut etcetera som kan 
komma att påverka investeringen. 

Anledningen att man inte beaktat beroende variabler gällande asfalteringen och traversen beror 
på att inga oklarheter förelåg investeringens art. När det gäller verkstadsmaskinen var 
investeringen betydligt mer komplex vilket medfört att de beroende variablerna varit för många 
att initialt beakta, maskinen var så pass viktigt för verksamheten att verksamheten fick anpassas 
efter den istället för vice versa.  

Finansiella kalkyleringar (42,86 %) 
Redovisas i avsnitt 4.2 – Investeringskalkyler, samt i avsnitt 5.1 – Investeringskalkyler och 
tidigare forskning.  
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Affärsmässiga risker (42,86 %) 
I detta avsnitt beskrivs vilka risker som finns med investeringen, dess sannolikhet och 
konsekvens. Det ska också upprättas en plan för hur effekten av eventuella sådana ska mildras 
och hanteras. 

Att en majoritet av investeringarna saknade presenterade affärsrisker kan dels bero på att inga 
sådana, eller åtminstone inga större, förelåg i de fall investeringarna rakt av syftat till att ersätta 
gammal utrustning utan att några större modifikationer krävts. I övrigt kan det också vara så att 
man helt enkelt inte velat redovisa investeringens eventuella risker då det hade inneburit en 
negativ framtoning av investeringen, eller att man har svårt för att vara självkritisk. 

Alternativa lösningar (28,57 %) 
Denna rubrik syftar till att analysera och beskriva alternativa lösningar samt vilka möjligheter 
och problem dessa skulle medföra. Det skall tydligt framgå varför andra alternativ förkastats. 

Anledningen till att flertalet av investeringarna saknar alternativa lösningar beror på att man 
under investeringsprocessen redan har förkastat en mängd olika alternativa lösningar innan den 
slutgiltiga lösningen valdes ut. Således har det inte varit aktuellt att redovisa alternativa lösningar 
som det tidigare uppmärksammats betydande brister på, eller som inte tillgodosett organisationen 
i lika hög grad som det presenterade förslaget.  

I vissa fall har det också berott på att man dels av bekvämlighetsskäl valt att använda sig av 
tidigare leverantörer, dels för att upprätthålla goda relationer med dessa. De framgår även i 
ansökningsblanketterna att projekten ofta motiveras mer eller mindre som så kallade 
måsteinvesteringar. Detta behöver dock inte nödvändigtvis bero på att nya lagar tillkommit eller 
krav från fackorganisationer framkommit som Statens Industriverk (1983) redogörför. Det kan 
istället vara så att det ligger i företagets eget intresse att genomföra investeringar som exempelvis 
syftar till att öka säkerheten. En måsteinvestering kan också vara motiverad av akuta skäl, då en 
trasig enhet kan medföra ett kostsamt stillestånd. I samband med detta är det inte alltid möjligt 
att presentera alternativa lösningar. 
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6 Slutsatser 
	  

Den med teorierna analyserade empirin mynnade ut i följande slutsatser.  

 

6.1 Slutsatser 

 
• Hur ser den kostnadsreducerande investeringsprocessen ut på stålindustriföretag i 

Sverige och varför? 
 
Den kostnadsreducerande investeringsprocessen på stålindustriföretag i Sverige stämmer 
väl överens med de utvalda teorierna. Denna studie bekräftar att de olika stegen som 
presenteras i teorierna inte nödvändigtvis behöver ske i en viss ordning, men att samtliga 
steg oftast förekommer om än lite olika ingående beroende på typ av investering. Det 
framkommer av denna studie att stort fokus läggs på att implementera företagsstrategin 
och de övergripande målen, framförallt beträffande säkerhet, genom investeringarna och 
detta blir viktiga argument för att få investeringen godkänd. Investeringsprocessen syftar 
även till att kartlägga verksamheten och medarbetarnas inställning till en eventuell 
förändring och hur denna skulle kunna se ut. Investeringsprocessen kan således användas 
som ett verktyg för att lära sig mer om den egna verksamheten samt den sociala 
verkligheten som råder på de olika avdelningarna. En väl genomförd investeringsprocess 
kan således bidra med flertalet positiva synergieffekter och en effektivare och mer 
välmående organisation.  
 

• Varför är tidigare forskning missvisande och vilka är de faktiska investeringskalkyler 
som används av stålindustriföretag i Sverige vid kostnadsreducerande investeringar? 
 
Anledningen till att tidigare forskning beträffande investeringskalkyler är missvisande 
beror på att forskarna har behandlat investeringar som en grupp utan att göra de 
klassificeringsindelningar som är nödvändiga. De generella svaren som erhållits i 
enkätundersökningar har legat som utgångspunkt när man sedan undersökt det praktiska 
förfarandet hos företagen utan att specificera det enskilda fallet. Vidare har forskarnas 
resultat baserats på svar från kvantitativa enkätstudier. I dessa anger företagen de 
investeringskalkyler som de använder generellt. Vid en djupare undersökning framgår 
dock att olika riktlinjer råder för olika typer av investeringar vilket gjort att svaren i 
tidigare forskning i viss mån är missvisande. Forskarna har med andra ord endast frågat 
företagen vilka investeringskalkyler som används utan att kontrollera vad som faktiskt 
gäller angående användandet av investeringskalkyler. Detta innebär att tidigare forskning 
inte lämnat utrymme för företagen att berätta hur de faktiskt arbetar med investerings-
kalkyler beroende på situation. Den enda investeringskalkyl som används gällande 
kostnadsreducerande investeringar i stålindustriföretag i Sverige är enligt denna 
studiepayback-metoden. 
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• Gör företagen som de säger att de gör och varför? 

Gällande kostnadsreducerande investeringsprocesser gör Företag X som de säger att de 
gör. Vissa parametrar saknas dock i ansökningsblanketterna då dessa kan vara svårmätta 
och ibland bidra med större osäkerhet än klarhet i beslutsfattandet. I vissa fall är syftet 
med investeringen uppenbar och behöver då inte redovisas mer ingående. Företagen 
strävar efter att rationalisera sitt informationssamlande och sina arbetsmoment. För att ge 
företagen möjlighet att korrekt redogöra för hur det arbetar med investeringsprocesser är 
det av största vikt att forskarna ställer rätt frågor och ger företagen utrymme att besvara 
dessa på ett så utförligt sätt som möjligt. 
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7 Diskussion 
 

Skribenterna väljer att likna investeringsprocessen med ett pussel för att reflektera kring 
upplevelsen av tiden på fallföretaget, kritik mot den egna studien framförs samt förslag på vidare 
studier lämnas. 

 

7.1 Diskussion kring Investeringspusslet 
	  

Skribenterna har valt att reflektera kring investeringsprocessen genom en liknelse vid ett pussel. 
Beroende på vilken investering som avses och var den görs, kommer pusslet alltid se mer eller 
mindre olikt ut. Detta handlar dels om investeringen i sig, i vilken tid den utförs samt de 
praktiska omständigheter som råder i det specifika rummet.  

Med en given investering och pusselbitarna på bordet, ännu ovetandes om alla bitar finns med 
eller inte, börjar en individ eller grupp att försöka sätta ihop alla givna pusselbitar. Eventuellt är 
det så att pusslet redan är påbörjat av någon annan och att viss information därmed redan finns 
tillgänglig. Vilken bit som läggs först kommer skilja sig från individ till individ, eller situation 
till situation. Detta kan liknas med variationen av vid vilken central punkt i teorierna man börjar 
på i en investeringsprocess. Eventuellt börjar olika individer lägga separata delar av pusslet 
samtidigt och undersöka olika delar antingen vid olika tillfällen eller simultant. Detta kan bero på 
individernas personliga val, kompetens- och intresseområden.  Efter varje lagd bit uppstår en ny 
situation med ny information vilket delvis ändrar utgångspunkten för pusslandet och medför nya 
omständigheter. Läggaren väljer eventuellt att fortsätta bygga på den nyligast lagda biten och 
spinner vidare på den nya information som uppstått. Om det tar stopp kommer denne dock 
fortsätta på andra delar istället tills mer information förhoppningsvis möjliggör att vidare bitar 
trillar på plats. När en bit väl lagts på plats uppstår en känsla av personlig tillfredsställelse varpå 
det inför nästa utmaning (pusselbit) antingen underlättar eller framkommer ny information som 
bidrar med ett nytt undersökningsområde eller problem. Eventuellt kan den nya informationen 
innebära en känsla av ren hopplöshet. Under tidens gång är det därmed viktigt att löpande 
redogöra sinsemellan eftersom en annan person i gruppen kanske sitter på den pusselbiten 
(informationen) som just du behöver eller letar efter för tillfället.  

Allt eftersom pusslet läggs kommer det troligtvis uppmärksammas att vissa bitar sitter fel vilket 
gör att denna bit behöver bytas ut eller i värsta fall innebära att man får riva upp flera till denna 
omkringliggande bitar. Detta händer då det framkommit att en tidigare lösning eller infallsvinkel 
inte passade så bra som man initialt ansåg i samband med att mer information framkommit.  

Efter tillräckligt mycket tid kommer pusslets alla befintliga bitar förhoppningsvis vara lagda i 
rätt ordning och i kanterna ha anpassats väl till organisationen. Ju större organisationen är och ju 
fler enheter som är direkt eller indirekt kopplade till undersökningsenheten desto mer 
problematiskt blir fallet då man måste ta hänsyn till att betydligt fler sidor passar in. Vid en 
ytligare beskådning kan det dock verka som att alla bitarna är placerade rätt trots att så inte är 
fallet. Vilket kan speglas i oförutsedda förändringar av inbetalningsöverskottet. 
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Oavsett detta kommer det troligtvis visa sig vara så att många relevanta bitar i pusslet fattas. När 
detta sker kommer frustration uppstå och läggarna som fått en deadline att visa upp sitt verk 
kommer få kalla fötter inför att presentera ett pussel där vissa bitar saknas eller åtminstone inte är 
fullt tillfredsställande. I den mån det är möjligt kommer pusselläggarna (projektgruppen) försöka 
hitta de bitar (inhämta den informationen) som saknas i den mån det överhuvudtaget är möjligt 
och beträffande den tid som givits. De saknade bitarna kan i viss mån ersättas utifrån magkänsla 
och/eller liknelser med andra lösningar och fyller därmed en funktion då informationen av någon 
anledning sviker.  

Anledningen till att företagen gör som de gör menar skribenterna beror på att vissa av 
pusselbitarna (informationen) helt enkelt saknas vid färdigställandet vilket i sin tur antingen 
beror på investeringsprocessens omfattning, att de ansvariga av bekvämlighetsskäl inte letat fram 
pusselbiten, att de lagt fel bitar på fel plats, att informationen av någon anledning inte nått de 
ansvariga eller att den helt enkelt inte finns tillgänglig. Trots detta tar det sunda förnuftet över då 
man genom kunskap ser, eller anser sig se helheten av pusslet och förstår svårigheterna 
beträffande de underliggande faktorerna som bidragit till det icke helt kompletta resultatet. Vad 
som anses vara tillräckligt skiljer sig från situation till situation, dels beträffande typen av 
investering, dess komplexitet, personerna som deltar i processen, beslutsfattare och slutligen dess 
kostnad. Eftersom det i slutändan blir beslutsfattaren som genom sin underskrift står som främst 
ansvarig för projektet är det viktigt att denne involveras i processen och därmed förstår, och 
håller med om, vad lösningen ämnar förbättra. Att sälja ett lagt pussel kan vara dyrt och om det 
senare framkommer uppenbara brister kan det snabbt innebära en mycket kostsam bakläxa för 
företaget i fråga. På individnivå slår detta dock hårt vad gäller prestige och karriär för deltagarna 
i pusselläggandet.  

 
Figur 11: Investeringspusslet (egen bild). 
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7.2 Reflektioner 
 

Något viuppmärksammade var att Företag X under senare tid arbetat allt mer med att uppnå en 
högre grad och nivå av informationsspridning. Informationen som spreds var delvis kopplad till 
målsättningar och hur väl de hade uppnåtts under en given period. När vi reflekterar kring detta 
är det mycket troligt så att den högre graden av mätningar och sammanställning av statistik 
delvis syftar till att underlätta de punkter som ibland visat sig vara bristfälliga i investerings-
processen. Genom att mäta och presentera nyckeltal på detta sätt underlättar det dels för 
informationsinsamlingar inför nya investeringar, dels kommer detta framöver innebära att man 
lättare kan få en översikt över hur en investerings utfall blivit. Detta skulle givetvis vara till stor 
fördel för företaget. Om så är utgångspunkten, skulle fenomenet även förtydliga den uttalade 
vikten av kommunikation inom organisationer överlag.  

Arbetetmed att undersöka hur en kostnadsreducerandeinvesteringsprocessser ut och 
varförFöretag Xgör som de gör har bidragit med många intressanta insikter. Vi har under arbetets 
gång återkommande stött på problem och löpande tagit del av stora mängderinformation. Ju mer 
information som insamlats desto fler potentiella undersökningsområden har identifierats och 
varit av intresse att kolla närmare på. Vihar tvingats sålla blandteorier vars innehåll 
återkommande omkastas och kapitalt ändrat riktning. I samband med de iakttagelser som gjorts 
har vi dock tagit en enorm lärdom av den komplexitet som råder för att detaljerat undersöka 
investeringsprocessen och de faktorer som påverkar den. Ordspråket; ingenting är ristat i sten, 
har fått en starkare innebörd.  

 

I samband med en opponering uttryckte vår handlare att det i någon mening känns som att vi har 
beskrivit livet. Vid närmare eftertanke är det kanske faktiskt exakt det vi har gjort. En kedja av 
mer eller mindre slumpmässiga händelser har bidragit till att just vi för närvarande sitter och 
skriver ner de sista raderna på vår kandidatuppsats på Logistik & Ekonomiprogrammet vid 
Södertörns Högskolaom stålindustrin i Sverige. Anledningen till att vi gör detta är att vi 
förhoppningsvis hamnar på ett intressant jobb som är relevant för vår utbildning och att detta kan 
bidra till vår utveckling. Precis som hur den studerade projektgruppen arbetar med den kostnads-
reducerande investeringsprocessen på Företag X i syftet att få belöning för sina prestationer. I 
framtiden kan förhoppningsvis resultatet av prestationerna påvisa relevanta resultat och positiva 
siffror för företagets utveckling och fortlevnad. Individen när företaget och företaget när 
individen. Liksom skolan när individen och individen när skolan. Skolan när företaget och 
företaget när skolan. Därmed är cirkeln sluten. 

Givet detta resonemang tydliggörs sambandet mellan investeringsprocessen och att den ofta 
hänger ihop med den sociala konstruktionen där individer strävar efter någon form av själv-
uppfyllelse eller karriär och att detta bland annat kan möjliggöras av väl riktade investeringar hos 
en arbetsgivare. Vi hävdar att personlig vinning och företagsmässig vinning därmed i många 
situationer går hand i hand. Med detta sagt bör rimligtvis andra faktorer också ha en påverkan på 
fenomenet men den uppgiften lämnas åt en framtida grupp, i framtida tid och rum, att utreda.  
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7.3 Kritik mot egen studie 
• I och med att studien är utförd i nära samarbete med fallföretaget och att vissa data inte 

går att redovisa på grund av sekretesskäl kan trovärdigheten i studien ifrågasättas. Det 
hade dock inte varit möjligt att utföra en studie av detta djup utan att låta företaget vara 
anonymt.  

• Skribenternas personliga tolkningar kan ha påverkat innehållet i studien.  
• Mängden information och faktorer som beaktas kan anses vara av olika relevans och vikt 

för olika individer. Skribenterna anser dock att djupet av empirin är essentiell för 
förståelsen av investeringsprocessen. 

• Huruvida det går att generalisera resultatet utifrån de kriterier som satts för val av 
fallföretag går att ifrågasätta. Dessa har omsorgsfullt valts ut, men eftersom endast ett 
fallföretag har studerats är generaliserbarheten ifrågasättbar. Trots detta anser 
skribenterna att resultatet av denna studie ger en mer detaljerad bild av hur 
investeringsprocessen gällande kostnadsreducerande investeringar i den svenska 
stålindustrin ser ut. Då kriterierna fastställdes, i den utsträckning det var möjligt, utifrån 
Denscombes (1998) forskningshandbok har skribenterna gjort det de kunnat för att göra 
resultatet generaliserbart. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning  
• Skribenterna anser att en liknande studie på företag i andra branscher bör utföras för att 

identifiera likheter och skillnader i investeringsprocessen.  
• Ytterligare en studie på ett liknande företag i stålindustrin bör utföras för att konfirmera 

eller dementera denna studie. 
• En kompletterande undersökning på de tre avslutande stegen av investeringsprocessen, 

beslutsfattande, implementering samt uppföljning. I denna kan det utredas hur besluts-
fattarna resonerar kring hur ansökningsblanketterna är ifyllda, vad som påverkar nedslag 
eller godkännande samt hur arbetet med implementering och uppföljning går till. 
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