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Sammanfattning 

Uppsatsen innefattar en intern benchmarking för Volvo Construction 
Equipment, Arvika, Hallsberg, Eskilstuna och Braås. En kartläggning 
utifrån intervjuer ska göras över de investeringskalkyleringsmetoder som 
används i dagsläget. Syftet är att arbeta fram en mall för investeringar 
inom Operations Sweden, där samtliga involverade använder samma 
beräkningsmetoder och parametrar i sina bedömningar.   

Volvo Construction Equipment tillverkar anläggningsmaskiner. De fyra 
fabrikerna bildar tillsammans gemenskapen Operations Sweden. Inom 
Operations Sweden tas beslut om ett investeringsprojekt ska genomföras 
eller ej. Beslutet tas av en ledningsgrupp. Innan uppstarten av Operations 
Sweden togs fler beslut på lokal nivå. Vid investeringskalkyleringen, som 
är en del i ett investeringsprojekt, uppstår skillnader både i hur man ska 
gå tillväga och vilka inputs som bör användas.  Operations Sweden 
efterfrågar ett mer lättförståeligt utbildningsmaterial för hur 
investeringskalkyleringen skall gå till och en lathund som beskriver 
beräkningssätt, för- och nackdelar och de fallgropar som finns för 
respektive investeringskalkyleringsmetod. 

Som ett resultat av intervjuerna upptäcktes att de som arbetar som 
projektledare oftast har en civilingenjörsexamen. Förkunskaper inom 
ekonomi är knappa vilket kan försvåra tillämpningen och förståelsen för 
investeringskalkyleringsarbetet. Ett utbildningsmaterial utarbetades 
utifrån intervjuerna där det framkom hur arbetssätten skiljde sig och var 
svårigheter fanns. Utbildningsmaterialet ska bidra till att alla 
projektledare inom Operations Sweden arbetar på ett enhetligt sätt vid 
investeringskalkyleringen och att alla ska ha tillräcklig kunskap om de 
olika investeringskalkyleringsmetoderna. 
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1. Inledning 

I avsnittet ges en kort beskrivning om bakgrunden till uppsatsen. Inledningen 
kommer även att innehålla en definition av uppsatsens syfte samt en diskussion kring 
problemformuleringen. 

1.1. Val av ämne 

Redan från start stod det klar för oss att vi ville skriva om ett verkligt och 
praktiskt problem, där möjlighet skulle ges att få tillämpa våra hittills 
endast teoretiska kunskaper. Att få arbeta med ett praktiskt problem och 
vistas ute i företagsmiljö hjälper oss att erhålla nyttiga erfarenheter och 
att knyta bra kontakter inför framtiden.  

Kontakt togs med Volvo Construction Equipment, i Arvika, för att se 
om de hade något förslag på ämne som de skulle vilja ha hjälp med. Det 
visade sig att de hade ett aktuellt problem när det gäller 
investeringskalkylering, de saknade bland annat en mall för hur 
kalkylerna skall användas och även en standard för de inputs som inte är 
investeringsspecifika.  

Uppgiften vi fick av Volvo Construction Equipment var att upprätta ett 
utbildningsmaterial, i form av en lathund, som projektgruppen kan 
använda sig utav vid investeringskalkyleringen. Lathunden är tänkt att 
underlätta så att arbetet genomförs på samma sätt, i alla projekt och på 
alla orter och att investeringarna därmed kan bedömas på samma grund. 

1.2. Bakgrund 

De fyra fabrikerna Arvika, Hallsberg, Eskilstuna och Braås bildar 
tillsammans gemenskapen Operations Sweden. Det är ledningsgruppen 
för Operations Sweden, eller högre upp i organisationen, som tar beslut 
om ett investeringsprojekt ska genomföras eller ej. Innan uppstarten av 
Operations Sweden togs fler beslut på lokal nivå.  

Fabrikerna jobbar idag utifrån olika projektmodeller men nu befinner sig 
Operations Sweden i ett läge där de vill arbeta fram en gemensam 
projektmodell för alla fabriker i gemenskapen.  

Vid investeringskalkyleringen, som är en fas i projektmodellen, uppstår 
skillnader både i hur man ska gå tillväga och vilka inputs som bör 
användas.  Operations Sweden efterfrågar ett mer lättförståeligt 
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utbildningsmaterial för hur investeringskalkyleringen skall gå till och en 
lathund som beskriver beräkningssätt, för- och nackdelar och de 
fallgropar som finns för respektive investeringskalkyleringsmetod. 
Eftersom vi studerar ekonomi och kontaktade Volvo Construction 
Equipment angående uppsatsämne tyckte de att det här var ett passande 
uppdrag för oss, samtidigt som det var något som de är i stort behov 
utav.  

1.3. Problemformulering 

Inom Operations Sweden är de flesta projektledarna ingenjörer som 
saknar ekonomisk utbildning. De är därför inte insatta i vilka 
investeringsmetoder som finns och hur de används på bästa sätt.  

Huvudproblemet är att det finns många olika metoder för 
investeringskalkylering och arbetssättet inom Operations Sweden 
varierar, vilket inte är bra då de vill ha ett gemensamt arbetssätt för alla 
fabriker. För att kunna öka jämförbarheten mellan olika investeringar 
och att alla beslut om en investering skall tas på samma grund måste ett 
gemensamt arbetssätt användas på samtliga fabriker.  

1.4. Avgränsning 

För att avgränsa arbetet kommer endast en intern benchmarking att 
genomföras. Därav behandlas endast denna typ av benchmarking i 
uppsatsens teoridel. Den interna benchmarkingen kommer att 
genomföras i form av intervjuer, endast på de fabriker som ingår i 
Operations Sweden. 

I lathunden kommer ett förslag att ges på vilka inputs som skulle kunna 
standardiseras. Det här får Operations Sweden själva fylla i efter hand då 
det skulle kräva ett alldeles för omfattande beräkningsarbete för denna 
uppsats samtidigt som vissa uppgifter inte bör publiceras. Förslaget är 
tänkt att få igång arbetet med att standardisera inputsen och det är därför 
endast dessa som presenteras. 
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1.5. Syfte 

Syftet är att utarbeta en mall för investeringar inom Operations Sweden, 
där samtliga involverade använder samma 
investeringskalkyleringsmetoder och parametrar/inputs i sina 
bedömningar. 
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2. Metod 

I avsnittet ges en kort beskrivning av hur arbetsgången har sett ut och vilka 
tillvägagångssätt som används för att lösa de problem som presenteras ovan. 

2.1. Arbetsgång 

Vid kursstart och då ämnet var valt gjordes en litteratursökning för att få 
fram böcker inom det relevanta teoriområdet. Litteraturen lästes igenom 
och studerades. Kunskapen som erhölls fick sedan ligga till grund för 
uppsatsens teoridel samt lathunden. Under hela arbetsgången har en 
tydlig tidsplan följts och varje dag har en lista över vad som ska göras 
utarbetats. Empiridelen består av intervjuer på de olika fabrikerna. Med 
hjälp av intervjuernas resultat fås en förståelse för hur arbetsgången ser 
ut idag samt hur lathunden ska utformas för att investeringskalkyleringen 
inom Operations Sweden ska ske på ett konsekvent sätt. 
Utbildningsmaterialet började härefter ta form, pedagogiska och 
lättförståeliga beskrivningar av metoderna togs fram. Även enkla 
exempel utarbetades för att underlätta förståelsen för hur 
investeringskalkyleringen ska gå till. Arbetssättet som används i 
uppsatsarbetet kan likställas med att en kvalitativ undersökning har 
gjorts. 

Vid en kvalitativ undersökning görs en mer ingående undersökning med 
ett fåtal objekt i fokus till skillnad från den kvantitativa metoden där 
undersökningen görs på ett större urval. Den kvalitativa metoden ger en 
djupare förståelse för det som analyseras (Jacobsen 2002). 

2.2. Datainsamling 

Insamling av data sker genom intervjuer med bland annat en 
projektledare från varje fabrik, eftersom att det är de som jobbar med 
investeringskalkyleringen. Vår kontakt person på Volvo Construction 
Equipment i Arvika valde ut lämpliga intervjupersoner på varje fabrik. 
Då även en ekonoms synvinkel var intressant intervjuades en controller 
på Eskilstuna fabriken. Att valet föll på just denhär controllern berodde 
på att hon är väldigt drivande i arbetet med Operations Sweden.    

 Intervjuer görs med endast ett fåtal personer i form av besöksintervjuer, 
vilket innebär en kvalitativ intervjumetodik eftersom svaren ges i ord 
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(Jacobsen 2002). Data hämtas även från gjorda investeringskalkyler, på 
respektive fabrik, som insamlas vid intervjutillfället. En sammanställning 
tas sedan fram över de vanligast förekommande kalkylmetoderna och de 
inputs som används. Resultatet av intervjuerna kommer att ligga till 
grund för att syfte och mål ska kunna uppnås. Tillvägagångssättet 
innebär en induktiv datainsamling där material först samlas in, slutsatser 
dras sedan utifrån erhållen data. 

Den induktiva metoden innebär att en uppfattning av studieobjektet 
skapas först efter att data samlats in och analyserats. Vid en deduktiv 
metod har forskaren redan en uppfattning, sedan görs en datainsamling 
för att bekräfta att teorin stämmer överens med uppfattningen (Jacobsen 
2002). Eftersom inga tidigare undersökningar har gjorts på Volvo 
Construction Equipment, i samma syfte som denhär studien, passade det 
induktiva angreppssättet bäst. 

2.2.1.  Analys av data 

Då besök, för att göra intervjuer, på alla fabriker inte var möjligt kan det 
leda till att tolkningen av olika data påverkas. Diskussion kring problemet 
samt förklaring av oklarheter kring frågan kan inte göras på samma sätt 
då intervjun inte sker genom besök. När intervjun inte sker öga mot öga 
finns inte heller möjlighet att läsa av den som intervjuas och det kan vara 
svårt att få fram ”rätt” svar. 

Utifrån de intervjuer som gjorts har svaren sammanställts separat för 
respektive intervjuperson. Svaren har sedan analyserats och jämförts för 
att få en bild över hur investeringskalkyleringsprocessen ser ut i 
dagsläget, på de olika fabrikerna, samt för att undersöka kunskapsnivån 
bland de som arbetar med investeringskalkyleringen. Efter att en 
genomgående analys gjorts kunde slutsatser dras och en lathund 
utarbetas. Lathunden kommer att finnas tillgänglig på Operations 
Sweden intranät. 

2.3. Val av teori 

 Uppdraget är att få alla inom Operations Sweden att använda sig av 
konsekventa investeringskalkyleringsmetoder och standards. För att lösa 
problemet krävs teorier inom investeringskalkylering. Ett urval gjordes 
av den relevanta kurslitteratur som ingår i ekonomprogrammet vid 
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Karstads Business School. Även en litteratursökning i Libris utfördes 
vilket gav ett antal användbara titlar.  

Litteratursökningen omfattade även en sökning av teorier inom 
benchmarking, då kartläggning av de metoder som används och hur de 
används utgör vår empiridel.  

En artikelsökning gjordes i Business source premier, sökord som 
användes var bland annat modified internal rate of return som förkortas 
MIRR (se teoridelen avsnitt 3.2.3). MIRR är en metod som många har 
skiljda meningar om antogs att intressanta artiklar om metoden skulle 
hittas.  Ett antal artiklar lästes och en vetenskaplig bedömning gjordes av 
artiklarna. Sedan valdes fem vetenskapliga artiklar som kunde tillämpas 
och användas som referenser i uppsatsen. 

2.4. Källkritik 

Utgångspunkten och kontaktpersonen för uppdraget är i Arvika, på 
grund av det kan vi bli partiska och informationen som de uppger där 
tolkas som det bästa tillvägagångssättet. Information från övriga fabriker 
blir mer kritiskt granskad, vilket i sin tur kan göra att de andra fabrikerna 
leds mot det arbetssätt som används i Arvika medan någon av de andra 
fabrikerna kan ha ett arbetssätt som skulle vara mer lämplig.  

Vid sökning av artiklar till uppsatsen uppstod problematik med att 
avgöra vilka artiklar som är vetenskapliga även om de var så kallade 
”Peer reviewed”. Svårighet fanns också med att hitta användbara och 
relevanta artiklar då dessa ofta var riktade mot specifika områden som 
låg utanför vår avgränsning.  

2.5. Trovärdighet 

Eftersom att intervjupersonerna tillåts att vara anonyma i uppsatsen kan 
det betyda att mer information vågas lämnas ut och en mer sanningsenlig 
bild av verkligheten ges. 

Förutfattade meningar fanns inte innan studiens uppstart eftersom att 
inga tidigare studier gjorts på Volvo Construction Equipment. Det här 
kan öka trovärdigheten. 
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3. Teori 

I avsnittet presenteras de olika teorier som används då problemet angrips. Det är 
teorier som ligger till grund för den empiriska delen och som underlag för 
utbildningsmaterialet. 

3.1. Finansiering 

Vid finansiering studeras likviditeten, kapitalbalansen och de in- och 
utbetalningar som finns i företaget. Ur ett lönsamhetsperspektiv är det 
bland annat bra att titta på företagets finansiering för att uppnå ett så 
lönsamt resultat som möjligt. Hur finansieringen ser ut kan påverka val 
av metod vid investeringskalkyleringen. Om företaget har begränsat med 
kapital är det lämpligt att rangordna investeringsalternativen med 
exempelvis nuvärdeskvot, för att få fram nettonuvärde per investerad 
krona (Ohlsson 2001; Löfsten 2002).  

”Finansiering kan sammanfattas som en grupp analyser vars 
syfte är att regelbundet besvara tre huvudfrågor: Hur mycket 
tillgångar kräver verksamheten?, Vilka slags tillgångar kräver 
verksamheten?, Hur ska tillgångarna finansieras?”(Ohlsson 
2001, s 205). 

3.2. Definitioner 

Investering 

En investering kan definieras som en satsning av kapital som förväntas 
ge avkastning i framtiden. Investeringen kan vara av sådan natur att den 
ökar lönsamheten alternativt minskar kostnaden (Ljung & Högberg, 
1996; Ohlsson, 2001). 

Ekonomisk livslängd (n) vs. Teknisk livslängd 

Med ekonomisk livslängd menas den tid då det är lönsamt att använda 
maskinen. Det finns olika faktorer, såsom hur ofta den skall användas 
(slitage), tekniska utvecklingar, som påverkar den ekonomiska 
livslängden för investeringen.  

Den tekniska livslängden är enkelt uttryckt den tid en maskin kan 
förväntas fungera. Här inkluderas även den tid som kan uppnås med 
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hjälp av underhåll. Den tekniska livslängden är oftast längre än den 
ekonomiska livslängden.  

I investeringskalkylering är det den ekonomiska livslängden som används 
(Ohlsson, 2001; Norelid & Eliasson, 2005). 
 
Restvärde (Ct) 

Restvärdet ska återge det verkliga värde som alternativet kan ge vid en 
försäljning efter den ekonomiska livslängdens slut, inte det bokförda 
värdet. Det behöver inte alltid vara ett positivt restvärde då det i vissa fall 
kan medföra en kostnad att avveckla alternativet (Ohlsson, 2001; 
Bergknut et al. 1993) 

Kalkylränta (r) 

Man kan säga att kalkylräntan utgörs av det lönsamhetskrav som 
företaget ställer på investeringen eller företagets interna kostnad för 
kapital. Företaget tar fram en kalkylränta som vanligtvis fastställs genom 
beräkningar av externa marknadsräntor, avkastningskrav från ägarna 
samt företagets finansiella situation (Ohlsson, 2001).  

3.3. Investeringskalkylering 

Investeringar medför stora kapitalsatsningar i nutid som kommer att 
generera inbetalningar i framtiden. Det huvudsakliga problemet i 
kalkyleringen ligger i att jämföra betalningsströmmarna som 
investeringen genererar, då de inträffar vid olika tidpunkter (Yard 2001).  

Investeringskalkyler görs för att se om en investering är lönsam och i 
sådant fall ge en bild över vilket investeringsalternativ som företaget bör 
välja. Kalkylerna används som beslutsunderlag vid investeringar.  

De vanligast förekommande kalkyleringsmetoderna är: 
• Nuvärdesmetoden 
• Annuitetsmetoden 
• Internräntemetoden 
• Pay-Back metoden 

Genom nuvärdes-, annuitets-, och internräntemetoden får man fram 
lönsamheten med investeringen medan pay-back metoden visar 
återbetalningstiden på investeringen (Ohlsson 2001).  
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3.3.1.  Nuvärdesmetoden (NPV) 

Vid användning av nuvärdesmetoden diskonteras de framtida 
kassaflödena till investeringstidpunkten, början av år noll. För att få fram 
diskonteringsfaktorn tas hänsyn till både investeringens ekonomiska 
livslängd och kalkylräntan (Norelid & Eliasson 2005). 

Diskonteringsfaktorn beräknas med formeln  där r är kalkylräntan 

och n är tiden. Det finns även färdiga tabeller där diskonteringsfaktorn 
enkelt kan utläsas utan att beräkningar måste göras (Yard 2001; Ohlsson 
2001). Kalkylräntan fastställs vanligtvis genom att företaget gör 
beräkningar av externa marknadsräntor, avkastningskrav från ägarna 
samt företagets finansiella situation (Ohlsson 2001).  

Efter diskonteringen summeras samtliga in- och utbetalningar och 
investeringens nettonuvärde fås fram, se formler nedan (Ljung & 
Högberg 1996; Ohlsson 2001). Om nettonuvärdet är större än noll 
betyder det att investeringen är lönsam. Det investeringsalternativ som 
genererar det högsta nettonuvärdet är det, enligt nuvärdesmetoden, bästa 
alternativet (Arnold 2008). Investeringsalternativ med ett negativt 
nettonuvärde bör förkastas om inte investeringen är av sådan natur att 
företaget inte kan räkna med ett kapitalöverskott, vid ett sådant fall bör 
det alternativ med det minst dåliga nettonuvärdet väljas (Ohlsson 2001). 

r= kalkylräntan 
n= den ekonomiska livslängden 
NPV= nettonuvärdet 
C= kassaflödet 

Nuvärdesfaktor enstaka betalning:  

Nusummefaktor årligen lika stora belopp: 
 

 
NPV = 

 

Nuvärdesmetoden ger ett mått på hur mycket pengar en investering ger i 
handen idag, med andra ord ger metoden svar på om investeraren, 
exempelvis ett företag, kommer att bli rik av investeringen eller ej. 
Nettonuvärdet visar lönsamheten för grundinvesteringen i sin helhet. Då 



 
 
12 

företag ofta har begränsat med kapital för den tänkta investeringen kan 
det vara bra att rangordna investeringsalternativen efter hur väl de olika 
alternativen utnyttjar kapitalet. Rangordningen görs enklast genom att 
beräkna en nuvärdeskvot, se formel nedan, som visar hur stor 
lönsamheten är per investerad krona (Löfsten 2002; Bergknut et al. 1993; 
Liu & Wu 1990).  
 

Nuvärdeskvot =  

En svaghet som Nuvärdesmetoden har är att den inte går att använda för 
att jämföra investeringsalternativ med olika ekonomisk livslängd. Vid 
sådana tillfällen bör istället annuitetsmetoden användas för att möjliggöra 
jämförelse mellan alternativen (Ljung & Högberg 1996).  

3.3.2.  Annuite tsmetoden 

Vid användning av annuitetsmetoden beräknas investeringens olika 
betalningsströmmar till årliga betalningar, så kallade annuiteter. 
Annuiteterna kan bestå av årligt genomsnittligt överskott eller årlig 
genomsnittlig kostnad. Annuitetsmetoden kan liknas vid 
nuvärdesmetoden eftersom den vanligtvis utgår från nuvärdet och delar 
upp det i annuiteter med hjälp av annuitetsfaktorn (Ljung & Högberg 
1996). Enligt Bergknut et al (1993) fungerar denna metod bra vid 
jämförelser av investeringsalternativ med olika ekonomisk livslängd. Ett 
betalningsöverskott som är större eller lika med noll visar att 
investeringen är lönsam. Vid val mellan flera lönsamma investeringar bör 
företaget välja den med högst annuitet (Bergknut et al. 1993).  

Annuitetsfaktor:  

3.3.3.  Internräntemetoden (IRR) 

Även internräntemetoden är ett mått på lönsamhet, här beräknas 
investeringens procentuella avkastning.  Internräntan är den ränta 
investeringen har då nettonuvärdet är lika med noll, det vill säga då in- 
och utbetalningar är lika stora (Löfsten 2002; Hartman & Schafrick 2004; 
Hazen 2003). Enligt Ljung och Högberg (1996) fås internräntan lättast 
fram genom prövning, vilket sker genom test med olika räntesatser tills 
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ett nollresultat i nuvärdesberäkningen uppnås. En hög internränta visar 
på hög avkastning vilket betyder att det är en lönsam investering.  

€ 

0 = −C0 +
C1

1+ IRR( )1
+

C2

1+ IRR( )2
+ ..... Ct

1+ IRR( )t
 

Internräntemetoden är en välanvänd metod vid avkastningsberäkning, 
men den har fallgropar som måste beaktas. Fler internräntor uppstår då 
det förekommer negativa betalningsströmmar. Problem kan även uppstå 
genom att man prioriterar kortsiktiga projekt, då dessa ger en högre 
internränta, medan ett längre projekt med lägre internränta skulle vara ett 
mer lönsamt alternativ i längden (Löfsten 2002; Ljung & Högberg 1996). 

Modified internal rate of return (MIRR) är en variation av IRR, men den 
tar bort vissa svagheter som internräntemetoden har (Kierluff 2008). En 
av dessa svagheter är att IRR antar att de positiva betalningsflödena kan 
återinvesteras till internräntan ända tills dess att investeringen nått sin 
slutpunkt, vilket kan anses som ganska optimistiskt och orealistiskt 
(Arnold 2008). Vid användning av MIRR antas istället att återinvestering 
av betalningsöverskotten kan göras till en mer realistisk ränta, ofta 
kalkylräntan. Därmed ger MIRR en klarare och mer rättvisande bild för 
investeringens totala lönsamhet (Löfsten 2002). Det finns dock stora 
meningsskiljaktigheter i användandet utav MIRR, bland andra Ross el al. 
(2010) menar att det inte finns tillräckligt med bevis för att den ena 
metoden skulle vara bättre än den andra. De hävdar också att vad ett 
företag gör med betalningsöverskotten från ett projekt inte är av så stor 
betydelse, det säger inget om projektets lönsamhet i sig (Ross et al. 
2010). 

3.3.4.  Pay-Back metoden 

Pay-back metoden, även kallad Pay-off metoden, beräknar den tid det tar 
innan det satsade kapitalet för ett investeringsalternativ är återbetalat 
med hjälp av investeringens genererade överskott, se formel nedan 
(Baldwin 1959). Eftersom intresset ligger på återbetalningstiden och 
därmed inbetalningarna, är Pay-back metoden likviditetsinriktad (Löfsten 
2002).  

Vid användning av metoden är utgångspunkten en förutbestämd 
återbetalningstid för investeringen, det är alltså investeringsalternativ 
som ligger inom tidsramen som kan vara lämpliga investeringar. Dock 
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bör inte enbart Pay-back användas vid investeringskalkylering då 
metoden inte beaktar lönsamhet och ekonomisk livslängd. (Löfsten 
2002; Ohlsson 2001). Metoden tar heller inte hänsyn till vad som händer 
efter återbetalningstiden eller när, inom tidsramen, återbetalningen är 
fullbordad. 

Pay-back (år) = grundinvestering / årliga inbetalningsöverskott  

(Norelid & Eliasson 2005). 

3.4. Benchmarking 

Syftet med en benchmarking är att förbättra den egna verksamheten 
genom att lära sig av andra och låta sig inspireras av dem. Benchmarking 
innebär att utvärdera sin verksamhet i förhållande till andra. 

Vanligtvis riktas uppmärksamheten vid benchmarking mot ett eller flera 
så kallade benchmarkingobjekt och inte hela verksamheten. Några 
exempel på vad ett företag kan rikta in sig på vid en benchmarking är; 
prissättning, löner och förmåner, stordriftsfördelar med mera. 

Benchmarking behöver inte nödvändigtvis utföras på en konkurrent utan 
det kan även vara intressant att studera enheter inom den egna 
verksamheten eller utomstående, ej konkurrerande verksamheter som är 
framgångsrika. Benchmarking kan delas in i tre olika slag, utifrån på 
vem/vad fokus ligger. De tre olika typerna kallas; intern benchmarking, 
konkurrensinriktad benchmarking och funktionsinriktad benchmarking 
(Ax et al. 2005). 

3.4.1.  Intern benchmarking 

I en intern benchmarking ligger fokus på enheter inom det egna 
företaget/koncernen. Det kan exempelvis röra sig om avdelningar eller 
dotterbolag. Den här typen av benchmarking innebär att man lätt får 
tillgång till information samtidigt som den inte är så resurskrävande. Man 
kan även räkna med att den information man får fram har hög 
tillförlitlighet och problem med sekretessen torde ej uppstå (Karlöf, 
1997; Ax et al. 2005). 
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4. Empiri 

I avsnittet ges en bild av de fyra fabrikernas nuläge samt historia. Även en 
sammanställning av de intervjuer som gjorts kommer att presenteras. 

4.1. Volvo Construction Equipment 

Volvo Construction Equipment tillverkar idag anläggningsmaskiner och 
finns i Sverige på de fyra orterna Arvika, Hallsberg, Eskilstuna och Braås. 
Följande presentationer av fabrikerna är hämtade ifrån Volvo 
Construction Equipments presentationsmaterial från 2010. 

4.1.1.  Arvika 

1885 bildades, i Arvika, en liten smedja som med åren har expanderat till 
att idag vara en av världens ledande tillverkare av hjullastare. I Fabriken 
tillverkas och monteras åtta olika modeller av hjullastare och två 
modeller av höglyftar, som säljs över hela världen. De hade i januari 2010 
ca 720 anställda.  

Det som Arvikafabriken tillverkar till sina lastare är fram- och bakram 
samt lyftramverk. Hytter köps in från fabriken i Hallsberg medan axlar 
och transmissioner köps från fabriken i Eskilstuna. Resterande delar 
levereras från olika leverantörer världen över. 

Monteringen sker på de tre olika produktionslinjerna, medium, large och 
heavy, som är döpta efter storleken på maskinerna som monteras. I 
dagsläget uppgår monteringsvolymen till ca 110 lastare i veckan. 

4.1.2.  Hallsberg 

Fabriken i Hallsberg grundades 1868 då en liten smidesverkstad flyttade 
från Torshälla till Hallsberg. Det var först 1960 som verkstaden blev en 
del av Volvokoncernen sedan det Volvoägda företaget AB Bolinder-
Munktell (dagens Volvo CE) köpte upp verksamheten. 

Här tillverkas hytter, tankar, karosseridetaljer och hydraulcylindrar i de 
tre fabriksbyggnaderna på området. De är idag en av Sveriges största 
tillverkare av ”heavy duty” cylindrar inom mobil hydraulik och är även 
specialiserade på tillverkning av högrena tankar och invändig 
ytbehandling. Antalet anställda i januari 2010 var cirka 380 stycken.   
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4.1.3.  Eskils tuna 

Fabriken i Eskilstuna startades som en egen verksamhet, en mekanisk 
verkstad, som Johan Theofron Munktell grundade år 1832. 
Verksamheten blev uppköpt av AB Bolinder-Munktell, år 1950, det var 
då verksamheten riktade in sig mot traktortillverkning. 

Verksamheten består idag av maskinbearbetning, härdning och 
montering. Produkter som axlar till hjullastare och ramstyrda dumprar 
tillsammans med växellådor till hjullastare och väghyvlar tillverkas här. 
Eskilstunafabriken hade cirka 700 anställda i januari 2010.  

4.1.4.  Braås 

Den första serietillverkade ramstyrda dumpern tillverkades 1966 i Braås. 
Volvo köpte företaget år 1974 och de ramstyrda dumprarna erövrade 
världen. 

I Braås tillverkas och monteras fyra modeller av ramstyrda dumprar samt 
en modell av schaktdumper. Försäljningen sker över hela världen och 
idag står Braås för 35 procent av dumpermarknaden. I januari 2010 var 
det 480 anställda på fabriken. 

4.2. Operations Sweden 

De fyra fabrikerna ovan bildar tillsammans gemenskapen Operations 
Sweden. Inom Operations Sweden tas beslut om ett investeringsprojekt 
ska genomföras eller ej. Beslutet tas av en ledningsgrupp. Innan 
uppstarten av Operations Sweden togs fler beslut på lokal nivå.  

I dagsläget när ett projekt skall inledas jobbar man utifrån olika 
projektmodeller. Dock ska en gemensam projektmodell etableras inom 
Opertions Sweden. Projektmodellerna som används idag kan exempelvis 
se ut som i figur 1 nedan. 
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Figur 1: Projektmodell (Volvo CE Arvika 2010). 

 

 Modellen är indelad i ett antal faser där det i första fasen upptäcks ett 
behov av en förändring, vilket medför en eventuell investering. I nästa 
fas tas ett antal olika lösningsförslag fram, där för- och nackdelar vägs 
mot varandra och alternativen klassificeras. Den bästa lösningen tas 
sedan vidare till tredje fasen, här gös val mellan olika leverantörer och 
modeller. Det är i fas tre som investeringskalkylerna upprättas för att 
undersöka lönsamheten för investeringsalternativen och det är här 
problemet uppstår.  

Investeringskalkylerna genomförs inte på samma sätt på de olika orterna. 
Inom Operations Sweden ges idag möjlighet att välja mellan tre olika 
kalkylmodeller, NPV, Pay-back och IRR, då ett beslutsunderlag för en 
investering skall tas fram. Det är inte konsekvent vilka 
kalkyleringsmetoder som efterfrågas och därav inte vilka metoder 
förstudiegruppen använder. Det finns heller inga standards för vilka 
inputs, exempelvis timkostnad för en arbetare, som skall användas i 
modellerna. Problematiken innebär att förstudiegrupperna till projekten 
gör på olika sätt, vilket i sin tur medför att materialet som 
ledningsgruppen får inte är tillförlitligt och jämförbart.  

Till exempel kanske en input för en man i arbete värderas till en kostnad 
av 450 kr/h i Eskilstuna, medan samma input uppgår till 500 kr/h i 
Hallsberg. Det kan även skilja sig i vad en input värderas till i kalkylen på 
lokal nivå, det vill säga på en och samma fabrik.  
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Resultatet presenteras sedan för ledningsgruppen som utifrån underlaget 
skall ta ett beslut om projektet ska gå vidare eller ej. Eftersom materialet 
som ligger till grund för beslutet inte är konsekvent, och heller inte ger 
en rättvisande bild, kan det leda till att fel beslut tas. På så vis kanske inte 
alltid den investering som egentligen är den bästa för företaget 
genomförs. 

4.3. Investment process map 

En mall för investeringsprocessen har utarbetats i Eskilstuna. Den kallas 
Investment process map och tanken är att den ska implementeras på alla 
fyra fabriker i gemenskapen Operations Sweden. Investment process 
map beskriver hur investeringsprocessen ska gå till, uppdelat i olika 
segment. Under segmentet Business case sker förarbetet till investeringen 
ända fram till dess att ett beslutsunderlag har arbetats fram. 
Beslutsunderlaget läggs fram för ledningsgruppen som finns under 
segmentet Investment board. Blir investeringen godkänd tas den till 
Approval investment där den genomförs. Follow-up och Cost 
accounting är två typer av uppföljning för investeringen. En 
projektledare befinner sig vanligtvis under Business case men kan även 
komma in under Follow-up då de jobbar med uppföljningen av sitt 
projekt. 

Under varje segment hittas hjälpmedel för de som ska arbeta utifrån 
modellen.   

 

 
Figur 2: Investment process map (Volvo CE Eskilstuna 2010) 
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4.4. Intervjuer 

Namnet på personerna som har intervjuats kommer inte att presenteras 
då möjlighet har getts att vara anonym. Intervjufrågorna som används 
finns i bilaga 1. 

4.4.1.  Arvika 

Intervjupersonen i Arvika arbetar som projektledare för 
utvecklingsprojekt inom Operations Sweden. Han har en 
civilingenjörsexamen och de ekonomikunskaper han har består av 
investerings- och projektkalkyleringskurser som har ingått i 
ingenjörsutbildningen. Intervjupersonen ser ett behov av ett mer 
överskådligt material då det inte erbjuds någon internutbildning inom 
investeringskalkylering. I dagsläget finns endast en tjock och svårförstålig 
bok att läsa för de anställda, då metoderna ska tillämpas. 

När en investering skall genomföras jobbar de utifrån en projektmodell 
(se figur 1 ovan). I första fasen görs en förstudie där 
investeringsalternativ tas fram. Sedan väljs den lösning ut som passar 
företaget bäst och investeringskalkyler upprättas. Kalkylerna blir dock 
ganska godtyckliga beroende på vem som är ansvarig för förstudien. Då 
kalkylerna är färdiga tas de till den lokala ledningsgruppen som avgör om 
investeringen ska genomföras, eventuellt måste beslutet lyftas vidare om 
det handlar om mycket pengar. De flesta investeringsbeslut är av den 
storleken att de går till ledningsgruppen i Operations Sweden eller högre 
upp i organisationen. 

I frågan om Investment process map (se figur 2) känner han till den, 
men anser dock att den inte är särskilt etablerad. Själv befinner sig 
intervjupersonen inom ansvarsområdet Business case i modellen.  

De investeringar som görs i Arvika är antingen stora maskininvesteringar 
eller också många småinvesteringar i samband med 
utveckling/byggnation av en produktionslinje. En ny investering kräver 
att kalkyler upprättas som underlag för beslutet. För dessa kalkyler finns 
riktlinjer om vilka man får välja mellan. Dock finns inga tydliga 
anvisningar om i vilka situationer de är bra och varför just dessa ska 
användas. I dagsläget är Pay-back den mest använda metoden vid 
kalkylering på fabriken i Arvika. Detta på grund av att det är viktigt, nu i 
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lågkonjunkturen, att kunna betala av snabbt då likviditetsproblem kan 
förekomma.  

När intervjupersonen skall upprätta en kalkyl bestämmer han själv 
investeringens inputs. Här finns inte någon standard där siffrorna kan 
utläsas direkt. Han använder dock ofta själv samma värden på inputsen, 
men de skiljer sig säkert från kollegornas siffror. Då problem uppstår 
med att värdera en input kontaktas en controller eller ekonom.  

Den ekonomiska livslängdens beräknas till 8 år på alla investeringar, 
vilket bestämts högre upp i organisationen (centralt).  

I frågan om hur en investering följs upp svarar han att det finns 
förbättringspotential och en förutsättning för att kunna bli bättre är 
efterfrågan. Om ändå en uppföljning genomförs är det endast en 
kontroll av att budgeten inte har överskridits samt att man verifierar 
effekten av investeringen. Blev utfallet som förväntningarna på 
investeringen? Är ett exempel på en fråga som ställs vid uppföljningen. 

4.4.2.  Braås 

Intervjupersonen i Braås arbetar som produktionstekniker och har en 
civilingenjörsexamen. Det förekommer ingen internutbildning inom 
investeringskalkylering för de anställda på fabriken. De investeringar som 
görs i Braås är främst maskinanskaffning samt fixturanskaffning och 
beslut för investeringarna tas utifrån de riktlinjer som finns för 
investeringsnivåer. 

När en investering blir aktuell görs den efter en överenskommen 
investeringsplan, ett äskande tas fram och en projektgrupp tillsätts. 
Projektgruppen tar fram förfrågningsunderlag, analyserar offerter och 
har en upphandling tillsammans med NAP (none automatic purchasing).  

I investeringsprocessen har han rollen som projektledare men känner 
inte till Investment process map.  

I frågan om vilken metod som är mest förekommande, svarar 
intervjupersonen att tidigare var IRR mer vanlig för att mäta 
lönsamheten vid en eventuell investering. I dagsläget används istället 
MIRR allt oftare, då MIRR är mer efterfrågad av ledningsgruppen.  
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Det finns inga standarder för vad inputsen i investeringskalkylerna ska 
uppgå till, de skiljer sig från fall till fall. När intervjupersonen behöver ta 
reda på vad en input ska uppgå till kontaktas en ekonom. Han använder 
kalkylräntan 12 %, men vet inte hur den är framtagen.  

En standard finns att använda för den ekonomiska livslängden för en 
investering. Det framkom dock inte vad standarden uppgår till eller hur 
den har tagits fram. I beräkningarna tas ingen hänsyn till inflation och 
uppföljning av investeringarna förekommer inte. 

4.4.3.  Eskils tuna 

Intervju 1 

Intervjuperson 1 i Eskilstuna arbetar som projektledare för 
maskininvesteringar på avdelningen för produktionsutveckling. Han har 
en civilingenjörsutbildning inom produkt och processutveckling. På 
fabriken i Eskilstuna förekommer ingen internutbildning i 
investeringskalkylering, men det har erbjudits en två timmar lång 
utbildning inom företagsekonomi för att ge en enkel bild av området. 

Investeringsbeslut i Eskilstuna tas enligt de nivåer som presenteras under 
Approval investment i Investment process map. Med denna 
investeringsmodell är det mycket tydligare på vilken nivå besluten tas, 
vilket ökar möjligheten att alla investeringar skall bedömas enligt samma 
prioriteringar. 

Då en investering ska genomföras arbetar de i Eskilstuna utifrån en 
projektmodell (se figur 3) med olika aktiviteter i flera steg. 
Projektmodellen liknar den som används i Arvika. Det är främst 
Maskininvesteringar som är aktuella i hans arbete. Intervjupersonen har 
även varit delaktig i framtagandet av riktlinjer som används för att avgöra 
om en investering ska räknas som en maskininvestering eller ej. Om 
investeringen är en maskininvestering måste den gå genom alla steg i 
projektmodellen, är det en ”enkel” investering kan den gå förbi vissa 
inledande steg, exempelvis då det gäller småinvesteringar som görs ofta. 

 
Figur 3: Projektmodell som används i Eskilstuna (Volvo CE Eskilstuna, 2010) 
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Intervjupersonen har ett ganska stort inflytande i investeringsprocessen 
och känner till Investment process map mycket väl, då han har varit 
delaktig i framtagandet av den. I modellen befinner intervjupersonen sig i 
Business case, Follow up och Cost accounting. 

Intervjupersonen anser att det varken finns riktlinjer för vilka 
kalkylmetoder som ska användas eller vägledning för sådana som inte är 
så kunniga på området. I dagsläget är Pay-back den metod som är mest 
vanlig. Valet av kalkylmetod kan påverkas av konjunktur, företagskultur 
samt vilken person som skall ta beslutet. 

Inga tydliga standards för input finns.  

Intervju 2 

Intervjuperson 2 i Eskilstuna arbetar som controller för hela fabriken. 
Hon har en ekonomiutbildning med inriktning mot projektledning och 
redovisning. I frågan om internutbildning säger hon att det finns en 
centralinternutbildning inom investeringskalkylering som är frivillig. 
Eskilstuna arbetar med att implementera Investment process map, som 
intervjupersonen har varit med och tagit fram. Ekonomiavdelningen 
inom Operations i Eskilstuna har även tagit fram en internutbildning för 
investeringsprocessen som alla berörda ska gå. Intervjupersonen är 
delaktig i hela investeringsprocessen och godkänner business case innan 
första chefen överhuvudtaget får dem. Hon tar inte ställning i de olika 
investeringarna, men kan tycka till och ifrågasätta lönsamheten, dock inte 
tekniskt.  

I Eskilstuna görs både maskininvesteringar och produktinvesteringar. 
Även investeringar i byggnader/fastigheter förekommer men dessa följer 
inte riktigt samma process. När en investering skall göras följs 
projektmodellen i figur 2 ovan, små investeringar kan gå förbi de 
inledande stegen. Ett business case ska dock alltid göras när det är 
begränsade resurser, då utflödet av pengar är större än flödet in i 
företaget. Business caset beskriver varför investeringen behöver göras 
samt lite beskrivning om den är lönsam och vad den innebär. 

Intervjupersonen anser att det finns tydliga riktlinjer i Volvo Standards 
angående vilka metoder som skall användas vid investeringskalkylering, 
metoderna är IRR, NPV och Pay-back. Just nu är Pay-back den som 
används mest vilket beror på att lågkonjunktur råder och likviditeten är i 
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fokus. De standardinputs som finns inskrivna i Investment process map 
är personalkostnad, som uppgår till 500 000 kr/år för en arbetare och 
650 000 kr/år för en tjänsteman. Beloppen har bestämts efter verkliga 
kostnader. Då en input är okänd kontaktas ekonomiavdelningen, 
alternativt en tekniker som beräknar fram ett värde för inputen. 

Den kalkylränta som används är centralt framtagen och uppgår till 12 %.  
Även för den ekonomiska livslängden finns en centralt framtagen 
standard, den är olika beroende på vad det rör sig om för investering. 
Snittet för maskininvesteringar är tolv år, medan det för mindre 
investeringar är fem respektive åtta år. 

Uppföljning av investeringar har förbättrats som en följd av att 
Investment process map har tagits fram. Uppnåddes målen? Höll 
investeringen budgeten? Om inte förväntningarna infriades ifrågasätts 
vad som gick fel. 

4.4.4.  Hallsberg 

Svar på intervjufrågor hann tyvärr inte komma oss tillhanda i tid. 
Antagande görs istället att svaren skulle likna Eskilstuna, Arvika och 
Braås svar, samt att de är i samma behov. 
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5. Analys 

I avsnittet görs en analys av intervjuerna samt återkoppling till begrepp, såsom 
NPV, Pay-Back och IRR, tidigare beskrivna i teoridelen. 

5.1. Förkunskap och utbildning 

De flesta av personerna som intervjuats arbetar som projektledare och 
har en civilingenjörsexamen. Förkunskaper inom ekonomi är knappa 
vilket kan försvåra tillämpningen och förståelsen för 
investeringskalkyleringsarbetet. Vid intervjuerna upptäcktes att det finns 
skiljda meningar angående om de riktlinjer och vägledningar som finns är 
tillräckliga. En controller, med ekonomisk utbildning intervjuades. 
Denne ansåg att riktlinjerna är klara och problem i användandet av 
kalkylmetoderna inte borde uppstå. När förkunskaper inom ekonomi 
finns är vägledningen enkel att förstå men för de som saknar ekonomisk 
utbildning krävs ett mer lättförståeligt och pedagogiskt material. 

5.2. Investeringsprocessen 

I dagsläget använder fabrikerna olika projektmodeller, men de liknar 
dock varandra i uppbyggnaden. Då ett samarbete mellan de fyra 
fabrikerna i Operations Sweden nu skall inledas krävs en gemensam 
projektmodell där alla jobbar enhetligt. Det upptäcktes att 
investeringskalkyleringsmetoderna som används i dagsläget skiljer sig åt 
på fabrikerna, vilket i sin tur bidrar till att beslutsunderlagen blir olika för 
ledningsgruppen. I intervjuerna framkom det att den 
investeringskalkyleringsmetod som efterfrågas av ledningsgruppen är den 
metod som används, men projektledaren får även välja att använda 
ytterligare någon av de tre olika investeringskalkyleringsmetoder som 
Volvo CE beslutat sig för att använda. Pay-back är den mest 
förekommande metoden, vilket kan ha sin grund i att den är lätt att 
förstå. I dagsläget kan det även bero på att likviditetsproblem finns då 
lågkonjunktur råder. De tre metoderna NPV, Payback och IRR ger svar 
på olika saker, som lönsamhet, avbetalningstid och avkastning, och alla 
dessa variabler är viktiga för att kunna göra en korrekt 
investeringsbedömning. 

Inga standardinputs är kända för projektledarna som intervjuats. De 
finner dock ett behov av att vissa inputs standardiseras. Då en 
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projektledare har behov av en okänd ingående variabel måste kontakt tas 
med någon som kan ge ett värde på variabeln. Varje projektledare har sitt 
kontaktnät och därmed kontaktas olika personer, vilket i sin tur kan leda 
till att olika värden används för samma input. Standards för inputs skulle 
både underlätta arbetet samt öka tillförlitligheten för beslutsunderlaget. 
Vid intervju med controllern framkom det dock att en standard finns för 
personalkostnad. Standardinputen för personalkostnad hittas i 
Investment process map, men då modellen ännu inte är helt etablerad 
har informationen inte nått fram till projektledarna.  

En analys av material som erhölls vid intervjutillfällena genomfördes och 
vi kunde ta fram kategorier av de inputs som förekom vid mest frekventa 
tillfällen och de inputs som var möjliga att standardisera. Kalkylränta, 
ekonomisk livslängd samt personalkostnad är inputs som används vid 
varje investeringskalkyleringstillfälle och är centralt fastställda, därför är 
det extra viktigt att dessa standardiseras och finns lättillgängliga för 
projektledarna. Vidare framkom kategorierna kvalitetsbrist, yta, 
materialhantering, linestopp samt maskintid/ledtid vid de flesta av 
investeringskalkyleringstillfällena. Dessa kategorier fördes in i en mall 
som ska fyllas på av projektledarna när de gör investeringskalkylering 
eftersom vi har begränsat vårt arbete till att inte beräkna alla inputs. 
Lathunden är tänkt till att väcka uppmärksamhet om vikten av att ha 
standardiserade inputs samt att få igång arbetet med att standardisera 
inputsen och det är därför endast förslag på kategorier som presenteras. 

Uppföljningen av en investering är i dagsläget knapphändig men ska i 
och med etableringen av Investment process map förbättras. Hittills har 
fokus legat på om budgeten har efterföljts, men nu ska även effekten av 
investeringen kontrolleras.  
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6. Slutsatser 

I avsnittet ges en redogörelse/diskussion för uppsatsens resultat och syfte. 

Utifrån den interna benchmarkingen som gjorts, i form av iakttagelser 
och intervjuer på fabrikerna, har en lathund arbetats fram och bifogas 
som bilaga 2. Där finns även en mall som är tänkt som hjälp till 
uppstarten av standardiseringsarbetet av inputs. Vi har kommit fram till 
slutsatsen att kalkylränta, ekonomisk livslängd samt personalkostnad är 
inputs som ska standardiseras men vi har även fastställt kategorier av 
inputs som lämpar sig att standardiseras och rekommenderar Operations 
Sweden att fylla i dessa efter hand. Vidare rekommenderar vi 
projektledarna inom Operations Sweden att alltid använda 
standardinputsen i sina investeringskalkyleringsberäkningar.  

I dagsläget finns inget konsekvent och kommunicerat sätt för vilka 
investeringskalkyleringsmetoder som används, då beslutsunderlag för en 
investering tas fram. Ibland kanske bara en metod används medan de en 
annan gång använder alla tre investeringskalkyleringsmetoderna, NPV, 
IRR och Pay-back. Den investeringskalkyleringsmetod som 
ledningsgruppen efterfrågar är också den som används. Eftersom det är 
viktigt att beakta många olika parametrar vid en investering anser vi att 
alla tre metoder alltid ska användas då ett investeringsunderlag ska läggas 
fram för den beslutande ledningsgruppen. Den som tar fram 
investeringsunderlaget kan istället motivera med den metod som 
ledningen efterfrågar. Exempelvis ”Även om denna investering inte är 
lika lönsam som den andra, så har den en kortare pay-back, men den är 
fortfarande lönsam” eller ”NPV visar att denna metod är mer långsiktigt 
lönsam, även om den har längre pay-back tid”. En metod räcker inte för 
att motivera en stor investering. Lathunden som vi arbetat fram ska 
hjälpa de projektledare som upprättar kalkylerna och presenterar det för 
ledningsgruppen, att förstå vad resultatet av kalkylerna visar och förstå 
vikten av att komplettera investeringskalkyleringsmetoderna med 
varandra. 

Inledandet av gemenskapen Operations Sweden gör att alla fyra fabriker 
har en gemensam ledningsgrupp som fattar beslut om en investering ska 
genomföras. I och med att alla beslut skall tas av samma ledningsgrupp 
är det av största vikt att beslutsunderlagen är uppbyggda på samma sätt, 
för att alla ska göra lika och att samma material ska finnas tillgängligt för 
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alla investeringsförslag. Genom att använda alla tre 
investeringskalkyleringsmetoder, NPV, IRR och Pay-back, och 
standardiserade inputs kommer alla investeringsunderlag ge en mer 
rättvisande bild av investeringen och förslagen kan på så vis bedömas på 
samma grund.  
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Bilagor 

 Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
1.	  Vilken	  position	  har	  du	  på	  företaget?	  

	  

2.	  Vad	  har	  du	  för	  bakgrund?	  Ekonomiexamen/Ingenjörsutbildning?	  

	  

3.	  Förekommer	  någon	  slags	  internutbildning	  inom	  

investeringskalkylering?	  	  

 

4. Vilken typ av investeringsbeslut tas normalt på vilken nivå?   

	  

5.	  Vilka	  typer	  av	  investeringar	  gör	  ni?	  

Produktionsinvesteringar/maskininvesteringar/produktinvesteringar	  

	  

6.	  Om	  ni	  skall	  göra	  en	  investering,	  hur	  går	  då	  arbetet	  till?	  	  

	  

7.	  Känner	  ni	  till	  ”Investment	  process	  map”?	  

	  

8a.	  Var	  befinner	  du	  dig	  i	  investment	  process	  map?	  
 Business case - Investment board --Approval investment - Follow up -Cost accounting 

 
 
 
 
8b.	  Hur	  ser	  ditt	  inflytande	  ut	  i	  investeringsprocessen?	  

	  

9.	  Finns	  tydliga	  riktlinjer	  om	  vilka	  metoder	  som	  skall	  användas	  vid	  

kalkyleringen?	  

	  

10.	  Vad	  är	  bakgrunden	  till	  dessa	  metoder?	  
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11.	  Är	  någon	  metod	  mer	  vanlig?	  

	  

12.	  Varför?	  (Om	  ja	  ovan)	  

	  

13.	  Har	  detta	  ”förstahandsval”	  ändrats	  med	  tiden?	  Varför?	  

	  

14.	  Vad	  har	  ni	  för	  ”standard”	  inputs	  i	  modellerna?	  	  

(Exempelvis	  personalkostnad	  SEK/h,	  kvalitetsbrist,	  kostnad	  per	  kvm,	  

linestopp)	  	  	  

	  

15.	  Vad	  uppgår	  dessa	  inputs	  till?	  Hur	  har	  de	  bestämts?	  

	  

	  16.	  Är	  ”standard”	  inputsen	  lika	  varje	  gång?	  

	  

17.	  Om	  det	  är	  någon	  input	  som	  inte	  är	  känd,	  hur	  tas	  den	  då	  fram?	  Vem	  

kontaktas?	  

	  

18.	  Vilken	  kalkylränta	  använder	  ni	  er	  av	  i	  era	  diskonterade	  metoder?	  	  

	  

19.	  Hur	  är	  kalkylräntan	  framtagen?	  

	  

20.	  Justerar	  ni	  kalkylräntan	  för	  olika	  investeringar?	  Varför/Varför	  inte?	  

(Eller	  är	  denna	  en	  standard?)	  

	  

21.	  Hur	  bedöms	  den	  ekonomiska	  livslängden	  för	  investeringar?	  

	  

22.	  Tas	  inflation	  med	  i	  beräkningarna?	  

	  

23.	  Hur	  jobbar	  ni	  med	  uppföljning	  av	  tidigare	  investeringar?	  
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24.	  Har	  ni	  lagt	  märke	  till	  något	  mönster	  i	  vilka	  metoder	  som	  har	  

fungerat	  bättre	  alternativt	  mindre	  bra?	  De	  förväntningar	  man	  ville	  

uppnå,	  hur	  bra	  var	  uppskattningarna?	  

	  

25.	  Vad	  kan	  i	  så	  fall	  vara	  orsaken	  till	  detta?	  
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Bilaga 2 
Lathund 
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1. Definitioner  
 
1.1. Vad är en investering 

En investering kan definieras som en satsning av kapital som förväntas 
ge avkastning i framtiden. Investeringen kan vara av sådan natur att den 
ökar lönsamheten alternativt minskar kostnaden (Ljung & Högberg, 
1996; Ohlsson, 2001). 
 
1.2. Ekonomisk livslängd (n) vs. Teknisk livslängd 

Med ekonomisk livslängd menas den tid då det är lönsamt att använda 
maskinen. Det finns olika faktorer, såsom hur ofta den skall användas 
(slitage), tekniska utvecklingar, som påverkar den ekonomiska 
livslängden för investeringen.  

Den tekniska livslängden är enkelt uttryckt den tid en maskin kan 
förväntas fungera. Här inkluderas även den tid som kan uppnås med 
hjälp av underhåll. Den tekniska livslängden är oftast längre än den 
ekonomiska livslängden.  

I investeringskalkylering är det den ekonomiska livslängden som används 
(Ohlsson, 2001; Norelid & Eliasson, 2005). 

 
1.3. Restvärde (Ct) 

Restvärdet ska återge det verkliga värde som alternativet kan ge vid en 
försäljning efter den ekonomiska livslängdens slut, inte det bokförda 
värdet. Det behöver inte alltid vara ett positivt restvärde då det i vissa fall 
kan medföra en kostnad att avveckla alternativet (Ohlsson, 2001; 
Bergknut et al. 1993). 
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1.4. Kalkylränta (r) 

Man kan säga att kalkylräntan utgörs av det lönsamhetskrav som 
företaget ställer på investeringen eller företagets interna kostnad för 
kapital. Företaget tar fram en kalkylränta som vanligtvis fastställs genom 
beräkningar av externa marknadsräntor, avkastningskrav från ägarna 
samt företagets finansiella situation (Ohlsson, 2001).  

 

 
Figur 1: Norelid & Eliasson, 2005 sidan 50. 
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2. Metoder för investeringskalkylering 
 
2.1 Nuvärdesmetoden 

Nettonuvärdet (NPV) visar hur mycket företaget ”kommer att få i 
handen” av att göra investeringen. Värdet ger ett mått på hur mycket 
medel en viss investering kommer att generera i framtiden, beräknat till 
dagen penningvärde. 

Då företag ofta har begränsat med kapital för den tänkta investeringen 
kan det vara bra att rangordna investeringsalternativen efter hur väl de 
olika alternativen utnyttjar kapitalet. Rangordningen sker genom att en 
nuvärdeskvot beräknas. Nuvärdeskvoten visar hur stor lönsamheten av 
investeringen är per investerad krona (Löfsten 2002; Bergknut et al. 
1993; Liu & Wu 1990). 
 
2.1.1. Viktigt  at t  tänka på/fal lgropar 

Nettonuvärdesmetoden går ej att använda då man vill jämföra 
investeringsalternativ med olika ekonomisk livslängd. Vid en sådan 
situation är det bättre att använda sig utav annuitetsmetoden, som räknar 
om samtliga betalningar till lika stora årliga inbetalningar. 

Då investeringsalternativen har lika lång ekonomisk livslängd bör alltid 
en beräkning av NPV göras, då gärna i kombination med exempelvis 
IRR eller Pay-back. 
 
2.1.2. Enkel förklaring t i l l  hur man beräknar 

Nettonuvärde = - grundinvesteringen(-C0)+nuvärdet av alla in och 
utbetalningar(C1 till Ct) + eventuellt restvärde(Ct)  

r= kalkylräntan 
n= den ekonomiska livslängden 
NPV= nettonuvärdet 
C0= grundinvesteringen 
C1 till Ct= kassaflödet 

NPV=  

 

Nuvärdeskvot = 
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2.1.3.  Exempel  

År noll sker en grundinvestering som uppgår till 10 000 kkr. 
Investeringen kommer att generera inbetalningar de följande fyra åren. 
År ett beräknas ett inbetalningsöverskott på 3 000 kkr, år två på 4 000 
kkr, år tre på 3 000 kkr och år fyra på 3 000 kkr. Inbetalningsöverskotten 
måste nuvärdesberäknas vilket görs med hjälp av diskonteringsfaktorn.  

 
(Norelid & Eliasson, 2005 sidan 181) 
 
Figur 1. De framtida kassaflödena räknas om till dagens penningvärde och summeras 
sedan för att få fram nuvärdet. Är detta värdet större än grundinvesteringen så 
betyder det att investeringen är lönsam. 

Antag att kalkylräntan är 12 %, då kan diskonteringsfaktorn beräknas 

med hjälp av 
 
eller läsas ut direkt ur tabell 2 (nuvärde för enstaka 

betalningar). 

Beräkning i formeln:  

NPV =  -91 

Då nuvärdet är mindre än noll är investeringen inte lönsam. 
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2.2. Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden kan liknas vid nuvärdesmetoden men här beräknas 
istället investeringens olika betalningsströmmar till årliga lika stora 
betalningar, så kallade annuiteter. Annuiteterna kan bestå av årligt 
genomsnittligt överskott eller årlig genomsnittlig kostnad. Investeringen 
anses lönsam då annuiteten är större än noll (Ljung & Högberg 1996). 
 
2.2.1. Viktigt  at t  tänka på/fal lgropar 

Annuitetsmetoden är bra att använda vid beräkning av lönsamhet hos 
alternativ med olika ekonomisk livslängd, då nuvärdesmetoden ger 
missvisande resultat. Annuiteten kan dock vara svår att beräkna vid 
varierande inbetalningsöverskott, den tappar då i användbarhet.  

Metoden är en ren lönsamhetsberäkning och tar inte hänsyn till 
likviditeten, därför bör den kombineras med andra metoder till exempel 
Pay-back. 
 
2.2.2. Enkel  förklar ing t i l l  hur man beräknar 

Annuiteten = investeringens nettonuvärde * annuitetsfaktorn 

Annuitetsfaktorn =  

 
2.2.3. Exempel   

Valet står mellan två investeringar, vilket alternativ är mest lönsamt? 
Alternativ ett har ett nettonuvärde på 525kkr och en ekonomisk livslängd 
på fyra år, alternativ två har ett nettonuvärde på 400kkr och en 
ekonomisk livslängd på två år. Antag: kalkylräntan är 12 % 

Annuitet för alternativ ett: kkr / år 

Annuitet för alternativ två: kkr / år 

Även om alternativ två har ett lägre nettonuvärde så är den ändå mer 
lönsam eftersom den har en högre annuitet det vill säga högre årlig 
inbetalning. Vilket beror på att den ekonomiska livslängden skiljer sig 
mellan alternativen. 
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2.3. Internräntemetoden (IRR) 

Internräntemetoden är ett mått på lönsamhet, här beräknas 
investeringens procentuella avkastning.  Internräntan är den ränta 
investeringen har då nuvärdet är lika med noll det vill säga då in- och 
utbetalningar är lika stora (Löfsten 2002). Metoden är speciellt användbar 
då man vill jämföra olika investeringsalternativ. 
 
2.3.1. Viktigt  at t  tänka på/fal lgropar 

Det går ej att rangordna utifrån IRR, det är endast möjligt att säga är att 
om IRR är högre än alternativkostnaden för kapital, det vill säga 
kalkylräntan, är investeringen lönsam. Ett alternativ med lägre IRR än ett 
annat alternativ, kan ha högre NPV vid kalkylräntan (Arnold 2008).  

IRR antar att de positiva betalningsflödena kan återinvesteras till 
internräntan ända tills det att investeringen nått sin slutpunkt. Om IRR 
är betydligt högre än kalkylräntan kan det anses ganska optimistiskt och 
orealistiskt (Arnold, 2008). En hög internränta kan leda till att kortsiktiga 
projekt prioriteras, medan ett längre projekt med lägre internränta skulle 
vara ett mer lönsamt alternativ i längden. 

Ett annat problem är att flera internräntor kan uppstå, det sker då det 
förekommer negativa betalningsströmmar (Löfsten 2002; Ljung & 
Högberg 1996). 
 
2.3.2. Enkel  förklaring t i l l  hur man beräknar 

Internräntan är den ränta investeringen har då nettonuvärdet är lika med 
noll. Genom prövning av olika räntesatser, till dess att NPV är noll, kan 
internräntan hittas.  

€ 

0 = −C0 +
C1

1+ IRR( )1
+

C2

1+ IRR( )2
+ ..... Ct

1+ IRR( )t  
 
2.3.3. Exempel  

Grundinvesteringen för ett investeringsalternativ uppgår till 1 000kkr, 
investeringen kommer att generera inbetalningsöverskott på 650kkr/år 
de följande tre åren. 

Beräkna IRR: 

 

€ 

IRR : −1000 + 650 × 1− 1+ IRR( )−3

IRR
= NPV = 0  
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Om IRR sätts till 40 % blir nettonuvärdet +32,8. Eftersom NPV är 
positivt krävs en högre IRR. Om IRR istället sätts till 45 % blir 
nettonuvärdet -29, NPV blev nu negativt och därför måste IRR ligga 
mellan 40-45 % 

Prövning av olika värden på IRR, mellan 40-45 % visar att en IRR på 
42,5 % ger ett NPV som är noll. 

Eftersom IRR är högre än kalkylräntan är investeringen att se som 
lönsam. IRR visar bara att investeringen ger en högre avkastning än 
kalkylräntan och därför bör alltid komplettering ske med andra 
investeringskalkyleringsmetoder. 

 
2.4. Modified Internal Rate of return (MIRR) 

Modified internal rate of return (MIRR) är en variation av IRR, men den 
tar bort vissa svagheter som internräntemetoden har (Kierluff 2008). Vid 
användning av MIRR antas att återinvestering av betalningsöverskotten 
kan göras till en mer realistisk ränta, ofta kalkylräntan (Löfsten 2002; 
Arnold 2008). 
 
2.4.1. Viktigt  at t  tänka på/fal lgropar 

Vad ett företag gör med betalningsöverskotten från ett projekt inte är av 
så stor betydelse, det säger inget om projektets lönsamhet i sig (Ross et 
al. 2010). Även här kan problem uppstå vid rangordning av 
investeringsalternativ. MIRR säger enbart om investeringen är lönsam 
eller ej. Komplimentering med andra metoder bör göras (Arnold 2008). 
 
2.4.2. Enkel  förklar ing t i l l  hur man beräknar 

Vid beräkning av MIRR tas n’te roten ur slutvärdet av de positiva 
kassaflödena delat med nuvärdet av de negativa kassaflödena (Ross et al. 
2010).  

MIRR = 

€ 

−FV
PV

n −1 

FV =  

PV =  
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Det behöver inte vara så att de negativa respektive positiva kassaflödena 
börjar i tidpunkten 1. Det är dock viktigt att enbart använda positiva 
kassaflöden vid beräkning av FV samt enbart negativa kassaflöden vid 
beräkning av PV. 
 
2.4.3. Exempel   

Antag: kalkylränta på 12% 

Kassaflöde år 0: -2 000 
Kassaflöde år 1: -3 000 
Kassaflöde år 2: +6 000 
Kassaflöde år 3: +3 000 

PV (negativa kassaflöden) = 

€ 

−2000 +
−3000
(1+ 0,12)1

≈ −4679 

FV (positiva kassaflöden) = 

€ 

6000 1+ 0,12( )1 + 3000 = 9720 

MIRR = 

€ 

−9720
−4679

3 −1≈ 0.276   

MIRR är alltså 27,6%. Eftersom MIRR är högre än kalkylräntan kan 
investeringen anses lönsam enligt denna metod. 
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2.5. Pay-back metoden 

Pay-back metoden beräknar den tid det tar innan det satsade kapitalet för 
ett investeringsalternativ är återbetalade med hjälp av investeringens 
genererade överskott (Löfsten 2002).  
 
2.5.1. Viktigt  at t  tänka på/fal lgropar 

Pay-back metoden är enbart ett likviditetsmått och säger egentligen 
ingenting om lönsamheten, den bör därför alltid kombineras med andra 
metoder som till exempel nuvärdesmetoden. Metoden visar inte vad som 
händer efter återbetalningstidpunkten och det framgår heller inte när 
under pay-back tiden investeringen är återbetald (Löfsten 2002; Norelid 
& Eliasson 2005).  
 

 
Figur 2: Skillnad under pay-back tiden     Figur 3: Skillnad efter pay-back tiden 
(Norelid & Eliasson, 2005 sidan 177)     (Norelid & Eliasson, 2005 sidan 177) 
 
2.5.2. Enkel  förklar ing t i l l  hur man beräknar 

Genererar investeringsalternativet lika stora betalningsöverskott varje år 
kan formeln nedan användas. 

Pay-back (år) = grundinvestering / årliga inbetalningsöverskott 
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2.5.3. Exempel   

Ett investeringsalternativ har en grundinvestering på 6 000kkr. 
Investeringen ger ett inbetalningsöverskott år ett på 2 000kkr, år två 3 
000kkr och år tre 1 000kkr.  

2 000 + 3 000 + 1 000 = 6000, pay-back tiden för investeringen är alltså 
3år. 

 
Figur 4: Norelid & Eliasson, 2005 sidan 176 

 

Om investeringen istället skulle generera lika stora årliga 
betalningsöverskott kan pay-back tiden beräknas enligt nedan. 

, invetseringen är alltså återbetald efter tre år. 
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Standardisering av inputs 
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