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Förord 
Vi har nu nått fram till vårt mål – en färdig C-uppsats. Under arbetet har vi stött på en del 
hinder och även svårigheter, som vi på olika sätt tvingats lösa. 
Det problem som vi upplevt som störst var att hitta ett lämpligt undersökningsobjekt, ett 
företag som var villiga att ställa upp med den tid som behövdes.  

Därför vill vi rikta ett stort tack till Per Eriksson och Håkan Olsson på Driconeq AB som 
möjliggjort vår undersökning. Vi vill även tacka Nils-Inge Johnsson på Handelsbanken i 
Sunne som med kort varsel ställde upp för en intervju, samt Tomas Eriksson på 
Swedbank Stora Torget, Karlstad för information om kreditgivning. Sist men inte minst 
vill vi även tacka vår handledare Dan Nordin som bland annat tipsat om källor med viktig 
information. 

 

Olof Solberg  Martin Erlingson 
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Sammanfattning 
Investeringsprocessen i Driconeq AB är en dynamisk och i många avseenden spännande 
process som vi har undersökt med stort intresse. Vi valde att med en kvalitativ metod och 
induktiv ansats utföra en fallstudie av Driconeq AB. Detta då vi ville göra en explorativ 
undersökning på djupet snarare än att undersöka generella fenomen. Driconeq AB är 
enligt sig själva - ett företag med goda ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. 

Ägarstrukturen i företaget där sex av sju lika stora ägare arbetar inom företaget leder till 
förenklade beslutsprocesser och närhet till produktionen, vilket verkar vara en fördel. Vid 
intervju med Ekonomichef Per Eriksson framgick att just närheten till produktionen var 
en stor bidragande orsak till användandet av pay-off kalkyler eftersom ledningen är mer 
insatta i hur produktionen ”på golvet” ser ut. Mer avancerade kalkylmodeller används i 
högre grad i större företag där ledningen sitter längre ifrån produktionen och en större 
administrativ kontroll krävs. Resonemanget ovan stämmer väl överens med den 
teoretiska bakgrund vi tagit fram.  

Beslutsprocessen i Driconeq AB präglas tydligt av den speciella ägarstruktur som finns i 
företaget. När avgörande beslut skall fattas finns inga externa ägare som ställer krav eller 
kommer med invändningar som fördröjer eller stoppar ett beslut på grund av kortsiktiga 
vinstintressen. 

Finansieringen av en stor och viktig investering utgör en ansenlig del av arbetet och den 
relation som finns mellan företaget och dess bank. Vad som visat sig i vår uppsats är att 
den historiska relation som företaget har med sin bank i stor utsträckning påverkar hur 
kreditgivningsprocessen ser ut. Driconeq framhäver vikten av bra historisk relation med 
banken. Banken menar att relationen har en betydelse men att grunden för ett beslut ändå 
förankras i de beräkningar banken gör vid alla kreditgivningsbeslut. Också denna 
uppfattning har stöd i litteraturen av bland andra Segelod (1986) .  

Risker och osäkerheter som uppkommer vid omfattande investeringar har i vårt unika fall 
inte haft den inverkan som man generellt kan förvänta sig. Anledningen i detta fall är 
möjligtvis Driconeqs goda utveckling och starka marknadsposition. Vid den specifika 
investeringen fanns det i egentlig mening inget risktagande enligt ledningen på Driconeq. 
Man visste att investeringen skulle betala sig och att de har beläggning på den aktuella 
maskinen även om konjunkturen skulle försvagas något. Detta på grund av att de har 
mycket av sin produktion ute på lego, tillverkning som kan tas hem för egen produktion 
vid sviktande marknad. 
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Disposition 

Kapitel 1 
Inledning 

I inledningen beskriver vi kort uppsatsens ämne samt de 
frågeställningar som ligger till grund för uppsatsens 
genomförande. Vi behandlar även de val vi gjort i fråga om 
metod för genomförandet. 

 

Kapitel 2 
Teori 

Teorikapitlets syfte är att ge en bild av de vetenskapliga 
teorierna inom uppsatsen ämnesområde. Syftet är att skapa 
en teoretisk grund inför den fortsatta läsningen. 

 

Kapitel 3 
Empiri 

I empirin finns de uppgifter vi fått ut genom våra samtal 
med såväl bank som företag. Kapitel 3 är resultatet av det 
undersökningsarbete vi gjort under uppsatsarbetet. Utifrån 
detta sker sedan analysen i efterföljande kapitel. 

 

Kapitel 4 
Analys 

Här analyseras den information som finns i teori och empiri 
som presenterats tidigare i uppsatsen. Vi undersöker om 
materialet om företagets agerande har några likheter och 
skillnader gentemot de i litteraturen beskrivna 
förhållandena. 

Kapitel 5 
Diskussion 

I det femte kapitlet drar vi, med utgångspunkt i 
problemformuleringen, slutsatser kring det vi upptäckt 
under analysen. Här ges svaren på de frågor som ställts i 
det inledande kapitlet. 

 - 5 -



1. Inledning 
Vi har valt att göra en fallstudie som syftar till att ge en bild av hur väl ett enskilt företags 
arbetssätt överensstämmer med den litterära verkligheten. I uppsatsen kan du läsa om hur 
besluts- och investeringsprocessen såg ut när Driconeq AB investerade åtta miljoner 
kronor i en utökning och automatisering av sin produktion. 

1.1 Problembakgrund 
Företag behöver investera i sin verksamhet av olika anledningar. Det kan handla om 
expansion, kostnadseffektivisering eller att man vill slå sig in på en ny marknad. Företag 
som väljer att satsa på någon form av investering ställs inför en rad olika frågeställningar, 
utmaningar och risker. Ofta behövs externt kapital för att finansiera investeringen. 
Kapitalet hämtas främst från kreditinstitut och då framför allt banker. Även de risker och 
osäkerheter företag ställs inför varierar beroende på i vilken situation företaget befinner 
sig i, dels ekonomiskt men också rent marknadsmässigt. Orsaken till investeringen kan 
vara stor eller liten efterfrågan på företagets produkter eller om man vill satsa på någon 
ny form av produktion. Ett investeringsbeslut handlar alltså om mycket mer än bara ett 
beslut. Många faktorer spelar in och påverkar de som har till uppgift att fatta besluten.  

1.2 Problemdiskussion 
Vi har i våra studier på KAU inte fått en totalbild av den process som en investering 
innebär. Eftersom investeringen delas upp i olika delar och behandlas inom ramarna för 
en rad olika ämnen. Därför vill vi genom att göra en fallstudie få en samlad och tydlig 
bild av hela den process som en investering innebär i ett företag, från det att initiativ tas 
tills dess att den är beslutad och genomförd. 

För att kunna genomföra en investering krävs ofta extra kapital som vanligen lånas hos en 
bank. Den dynamik som finns mellan företaget som vill låna pengar och banken som 
kreditgivare kan se helt olika ut beroende på låntagarens förutsättningar. Därför blev vi 
intresserade av hur det ser ut hos just det företag vi valt att studera. 

Det är också intressant att se vad banken kräver för information och säkerheter för att 
godkänna en kredit. Kräver de ingående kalkyler på det specifika projektet, eller 
intresserar de sig mer för hur företaget som helhet presterar?  

När investeringar studerats på föreläsningar och i kurslitteratur behandlas ofta den 
osäkerhet som finns kring framtiden. Vi blev nyfikna på hur och om detta behandlas i en 
verklig beslutssituation.  

I litteraturen beskrivs att den vanligaste kalkyleringsmetoden är pay-back, där författarna 
menar att det ofta inte finns kompetens i mindre företag att utföra mer avancerade 
beräkningar. Vilka kalkyler som egentligen används och varför det är på det sättet är 
därför något som vi vill behandla i vår uppsats.  

För att kunna fatta ett rationellt beslut om en investering krävs en mängd information och 
beräkningsarbete. Vi ställde oss frågan var processen börjar, och hur den sedan realiseras 
genom en kedja av beredning och beslutsfattande på olika nivåer. En annan intressant del 
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i denna process är att se om behovet av investeringen växer fram successivt, eller om 
förutsättningarna plötsligt ändras så  att det krävs nya satsningar. 

Det vi vill undersöka är inte ett unikt problem, utan hur en hel investeringsprocess ser ut, 
från initiativ och beredning till finansiering och genomförande. De likheter och skillnader 
verkligheten visar mot vad som beskrivs i litteraturen är vad vi är intresserade av. 

1.3 Frågeställningar 
• Hur ser beslutsprocessen ut hos Driconeq AB? 

• Vilken beslutsmodell tillämpas på Driconeq AB, och varför? 

• Vilken eller vilka kalkylmetoder används på Driconeq AB, och varför? 

• Hur Påverkas kreditgivningsprocessen av relationen med banken? 

• Hur agerar Driconeq i förhållande till vad som beskrivs i litteraturen? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att på ett ingående sätt studera hur investeringsprocessen ser ut 
vid en nysatsning i Driconeq AB. Detta innefattar även hantering av osäkerheter, risk och 
finansieringen av investeringen. Vi vill även undersöka om det finns någon skillnad i 
uppfattningen av beslutskriterier hos Driconeq och dess bank vid kreditsökning i 
samband med en investering.  
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2. Metod 
Vi har för vår uppsats funnit den induktiva ansatsen som passande då vi snarare än att 
exakt bevisa vill förklara den problematik som finns inom det valda området. Vårt val att 
göra en fallstudie gör det naturligt att vi använder oss av en kvalitativ analys då vår 
empiri i kommer från ett fåtal källor. 

2.1 Induktion 
Induktion är en metod som handlar om att utforska och upptäcka. Ett annat 
tillvägagångssätt är det deduktiva som innebär att man bevisar ett fenomens förekomst. 
Det är enligt Holme och Solvang (1997) dessa två metoder som är vanligast 
förekommande inom samhällsvetenskapen. 

Negativa sidor med den induktiva slutledningen är att fel kan förekomma i det insamlade 
empiriska materialet vilket leder till att den har relativt låg tillförlitlighet om man skall 
dra generella slutsatser. 

Den induktiva ansatsen i kombination med fallstudien ger inga svar på hur det ser ut för 
alla företag, utan endast för det unika, studerade företaget. De slutsatser vi drar kan 
således inte per automatik appliceras på andra företag då de kan ha helt andra 
förutsättningar. 

Då vår uppsats bygger på att utforska och upptäcka hur investeringsprocessen ser ut på 
Driconeq AB, snarare än att bevisa hur den ser ut, är valet av induktiv ansats ett passande 
alternativ för oss. 

2.2 Kvalitativ metod 
De två huvudspåren inom samhällsvetenskapen är det kvantitativa och det kvalitativa 
angreppssättet. Att använda den kvantitativa metoden innebär att man har ett stort antal 
indata-källor och gör en analys som är applicerbar på stora delar av det område som 
undersökts. Kvalitativ metod ger en djupare förståelse för det enskilda fallet men saknar 
den generella giltighet som den kvantitativa analysen ger.  

Den kvalitativa metoden syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och 
dennes speciella verksamhet. Vilken information som blir central i undersökningen är 
beroende av informationskällan. Vid intervjuer och integration med andra 
informationskällor har dessa stor frihet att förmedla sin egen uppfattning av situationen. 
Detta leder till en trovärdig information, men giltigheten för andra företag i liknande 
situationer är begränsad. Det finns alltid en osäkerhet huruvida det går att beskriva andras 
problem med kvalitativ information. Holme och Solvang (1997) 

Vi använder oss av en kvalitativ metod då vi ämnar undersöka ett enda företag, Driconeq 
AB. Stora delar av arbetet bygger på information genom intervjuer med ledningen på 
Driconeq AB och den kvalitativa metoden är då att föredra för att få omfattande 
information om studieobjektet. Även intervjun med Kreditgivningschef Thomas Eriksson 
på Swedbank var en djupintervju och syftade till att ge en djupare förståelse för 
kreditgivningsprocessen.  
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2.3 Fallstudie 
För att verkligen kunna gå på djupet i en investeringsprocess har vi valt att göra en 
fallstudie. På så vis kan vi på ett mer ingående sätt studera och analysera de val som 
gjorts och de metoder som använts av det undersökta företaget. Inte minst är vi även 
intresserade av att kunna ställa frågor om hur och varför det förhåller sig på olika sätt, 
istället för att bara observera att det är på ett visst sätt. Enligt Yin (1989) är fallstudien det 
bästa sättet att få svar på just dessa frågor om hur och varför fenomen förekommer. 

Kritik kan riktas mot fallstudien som metod då den inte skapar underlag för några 
generella slutsatser. Dock kan det ibland vara av intresse att undersöka unika företeelser 
snarare än att ge generella svar. Därför har vi valt denna metod i syfte att få en 
djupgående bild av beslutsprocessen och kalkyleringen kring de investeringar som gjorts 
i det undersökta företaget. 

2.4 Utförande 
Metoden vi huvudsakligen har använt oss av i arbetet är en kvalitativ metod, genom att 
den bygger på information som i huvudsak är hämtad från ett fåtal källor, snarare än stora 
mängder data hämtade från ett stort antal källor. Det har gett oss möjligheten att på djupet 
angripa den problemställning vi har i arbetet. Vi baserar vår information dels på 
primärdata från intervjuer med personer som är verksamma i investeringsprocessen, 
däribland kreditgivare och anställda på Driconeq AB. Vid intervjun använde vi oss av en 
bandspelare för att ha den information vi fick fram vid intervjun dokumenterad. 
Sekundärdata är hämtad från litteratur, artiklar och information tillhandahållen av 
Driconeq AB.  

2.5 Primärdata 
Primärdata samlades in med hjälp av intervjuer. Inledningsvis valde vi att intervjua 
kreditchef Thomas Eriksson på Swedbank i Karlstad för att skapa förståelse för hur 
kreditgivningsprocessen vid investeringar ser ut ur bankens perspektiv. Därefter 
intervjuades personer i ledande positioner på Driconeq AB. Ekonomichef Per Eriksson 
och VD Håkan Olsson valdes ut då det var de som var mest insatta i händelseförloppet 
kring investeringsprocessen. Vi träffade även Driconeqs bankman i Sunne, Nils-Inge 
Johnsson för en kortare intervju. Utöver intervjuerna har en del korrespondens via e-post 
skett i syfte att förtydliga de frågetecken som uppstått kring intervjusvaren i efterhand. 

2.6 Sekundärdata 
Det teoretiska materialet som använts i uppsatsen är diverse företagsekonomisk litteratur, 
artiklar, doktorsavhandlingar, Internetsidor och material tillhandahållet från Driconeq 
AB. Det som har krävts för att samla in och bearbeta allt material är, tid, selekterande av 
information och engagemang. Ur det insamlade materialet har vi valt ut bitar som vi 
anser vara relevanta för att kunna forma en helhet.  

Mot detta har vi ställt det empiriska material vi erhållit och därigenom försökt finna svar 
på de frågor vi ställt. Det empiriska materialet består av nyligen gjorda intervjuer med 
personer som på olika sätt varit inblandade i investerings- eller kreditgivningsprocessen. 
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Det här tillvägagångssättet borde ge oss tillräckligt med information för att kunna belysa 
vår frågeställning. 

2.7 Val av respondenter 
Vår uppsats skall handla om processen kring en betydande investering i ett tillverkande 
SME1-företag i Värmland. Processen börjar med att identifiera ett lämpligt företag att 
undersöka. Vi fann att detta var svårt då information om mindre företag inte är lika 
lättillgänglig som om större aktörer. Efter att ha kontaktat flera företag inom framförallt 
verkstadsindustrin fann vi till slut ett företag med de rätta förutsättningarna och som hade 
tid att ställa upp. Driconeq AB i Sunne var ett passande företag då de i september 2006 
genomförde en relativt omfattande expansionsinvestering som var lämplig för vår 
undersökning. 
Intervjuerna i arbetet är gjorda med dels ekonomichef Per Eriksson och VD Håkan 
Olsson vid Driconeq AB. Anledningen till att vi valde att intervjua de här personerna är  
att det är de som är mest insatta i ämnet vi har för avsikt att behandla i uppsatsen. Vi 
gjorde också en mindre intervju med Driconeqs bankman Nils-Inge Johnsson på 
Handelsbanken i Sunne. 
Även kreditchef Thomas Eriksson på Swedbank i Karlstad valdes ut som respondent för 
att ge en tydlig bild av hur kreditgivningsprocessen ser ut i allmänhet. 

2.8 Avgränsningar 
Schött et al (1998) menar att när en uppsats ska skrivas är en viktig del i arbetet att veta 
och avgöra hur avgränsningarna runt ämnet skall se ut, för att inte ämnet ska bli för 
omfattande och rörigt.  Då vi valde att undersöka hur investeringsprocessen i ett SME-
företag ser ut hade vi kunnat intervjua personer vid flera olika företag, och därmed fått ett 
bredare underlag för undersökningen. Den begränsade tiden var en viktig anledning till 
att vi valde att av endast ett företag, och göra en fallstudie på det företaget. Ytterligare en 
avgränsning vi gjorde var att bara leta undersökningsobjekt i Värmland.   

2.9 Metodkritik 

2.9.1 Reliabilitet 
Om en hög reliabilitet vill uppnås gäller att informationen från undersökningsobjektet 
måste vara pålitlig. Man skall få fram liknande information om man gör om 
undersökningen under likvärdiga förhållanden. Vad som eftersträvas är att göra felen så 
små som möjligt i sin forskning för att kunna belysa frågeställningen i arbetet på ett bra 
sätt (Holme och Solvang 1997). I vårt fall har vi gjort en fallstudie på ett enda företag. 
Reliabiliteten på undersökningen av Driconeq AB anser vi vara hög, då den till stor del 
innehåller primärdata som inhämtats genom intervjuer. Då arbetet endast grundar sig på 
en fallstudie av ett företag är vi medvetna om att reliabiliteten är begränsad om man vill 
dra generella slutsatser för andra företag utifrån vår analys. 

                                                 
1 Small and Medium-sized Enterprise, på svenska: små och medelstora företag 

 - 10 -



2.9.2 Validitet 
Vi inledde studien genom att läsa på om ämnet i litteratur, avhandlingar och 
undervisningsmaterial från tidigare kurser på universitetet. Innan vi ställde våra frågor 
hade vi skapat oss en god uppfattning om hur det område vi ämnar skriva om ser ut i 
teorin vilket enligt Thurén (2002) är ett viktigt moment. Vi gjorde detta för att kunna 
ställa de rätta frågorna och verkligen undersöka det vi haft för avsikt att undersöka. 

 - 11 -



3. Teori 
I detta kapitel lägger vi fram de vetenskapliga teorier som utgör grunden för att kunna 
svara på de frågeställningar som presenterats.  De delar som är avgörande och därför 
behandlade, är olika typer av kalkylmodeller, kreditgivning, ekonomiskt beslutsfattande, 
prognostisering och de olika typer av investeringar som finns. 

3.1 Vad är en investering? 
Då uppsatsen är en fallstudie av en investeringsprocess ser vi det som en viktig del att 
klarlägga vad som kännetecknar en investering. Vi vill även förtydliga att det finns ett 
antal olika typer av investeringar som alla skiljer sig åt. 

En definition av investeringar enligt Andersson (2001) är att investeringar kan definieras 
som en resursinsats som ger konsekvenser för företaget under en lång tid. 

Det är också en ekonomisk satsning som görs med förhoppning om framtida avkastning. 
Investeringar kan göras antingen för att öka intäkterna eller för att minska kostnaderna. 
Ett antal olika vägar är möjliga att gå när man väljer att investera, och valet är givetvis 
beroende av situationen som det aktuella företaget befinner sig. Investeringen kan ge 
ökade intäkter genom att man klarar av att öka sin kapacitet, eller att produktionen blir 
mer effektiv. En kapacitetsökning kan åstadkommas genom investeringar i mer effektiva 
maskiner eller bättre anpassade lokaler. Även marknadsföringsinsatser och 
utbildningssatsningar är investeringar. 

Investeringar behöver inte nödvändigtvis genomföras med avsikt att öka intäkterna. Det 
finns även kostnadsbesparingsinvesteringar där man t.ex. väljer att investera i en maskin 
med samma kapacitet som tidigare maskin men med lägre driftskostnad, för att på så sätt 
dra ned sina kostnader. 

3.1.1 Indelningar av investeringar 
En Grundinvestering är den initiala satsning som företaget gör i form av t.ex. inköp av ny 
maskin. Grundinvesteringen sker vid utbetalningstillfället och ses som startskottet för 
betalningsflödena vid kalkyleringen. 

Reala investeringar avser köp eller förändringar av reala, materiella tillgångar som t.ex. 
maskiner, inventarier, anläggningstillgångar och byggnader. Dessa kan i sin tur delas in i 
ytterligare undergrupper. 

 Expansiva investeringar är nyinvesteringar i t.ex. nya maskiner, lokaler, 
produktsortiment m.m. De har ofta som ändamål att utvidga kapaciteten i 
företaget. 

 Ersättningsinvesteringar eller reinvesteringar är en form av investering där man 
ersätter befintliga resurser med nyare och mer kostnadseffektiva alternativ men 
behåller kapaciteten i företaget.    

 Intäktsökande investeringar kallas ofta för kapacitetsinvesteringar. Investeringen 
genomförs då företaget upplever kapacitetsbrist med befintliga resurser. I 
samband med att nya produkter introduceras är kapacitetsinvesteringar ofta 
nödvändiga.  

 - 12 -



 Kostnadsreducerande investeringar kan vara rationaliseringsinvesteringar, som 
görs för att förbättra effektiviteten i företaget. Ett vanligt exempel är när företaget 
genom en maskininvestering tar bort manuella arbetsmoment. 

Immateriella eller strategiska investeringar innefattar satsningar på områden såsom FoU, 
utbildning, produktutveckling och uppbyggande av en marknadsorganisation m.m. 
Dessa immateriella ”mjuka” investeringar får större och större betydelse på marknaden 
och står för mer än hälften av alla investeringar i svenska företag idag.  

Finansiella investeringar är investeringar i aktier, värdepapper, fonder m.m. 

Kvalitetshöjande investeringar kan minska företagets kostnader genom minskat antal 
reklamationer. 

3.2 Ekonomiskt beslutsfattande 
En investering föregås alltid av ett beslut. Detta kan ske på en rad olika sätt, vilket är 
anledningen till att vi här ger möjligheten att få en inblick i vad de olika 
tillvägagångssätten konkret innebär. 

3.2.1 Rationella beslut 
När ett beslut fattas innebär det ofta att man väljer ett av flera alternativ som finns 
tillgängliga. Varje alternativ kommer att ha olika konsekvenser för företagets framtid. 
Det talas ofta om rationellt beslutsfattande, där beslutsfattaren väljer den optimala 
lösningen på det problem han ställs inför. Den rationelle beslutsfattaren går enligt Hatch 
(2002) igenom följande steg innan han fattar sitt beslut. 

1. Definition av problemet 

2. Generering och bedömning av olika alternativ 

3. Val av alternativ 

4. Implementering av det valda alternativet 

5. Kontroll av resultaten 

För att kunna fatta rationella beslut måste beslutsfattaren känna till alla möjliga alternativ 
och alla dess konsekvenser. Han måste också kunna väga samman alla konsekvenser och 
deras betydelse för måluppfyllelsen. Verkligt beslutsfattande går dock sannolikt inte till 
på detta sätt. Att ha tillgång till all information om alla alternativ och deras konsekvenser 
är alltför svår. Andersson (2001) 
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3.2.2 Begränsad rationalitet 
Uttrycket begränsad rationalitet grundades av Simon 1957 (Hatch 2002). Enligt Hatch 
(2002) valde han detta uttryck för att poängtera att även om beslutfattare försöker vara 
rationella och sträva efter att leva upp till den rationella modellens ideal begränsas de av 
följande faktorer. 

1. Ofullständig och felaktig information 

2. Problemens komplexitet 

3. Människans förmåga att bearbeta information 

4. Den tid man tar på sig att fatta ett beslut 

5. De motstridiga preferenser en beslutsfattare har när det gäller organisationens mål 

De två första punkterna i listan ovan är ur ett organisationsteoretiskt perspektiv mer 
betydelsefulla. Ofullständig och felaktig information skapar en osäkerhet som gör det 
svårt att uppfylla kraven i den rationella modellen. Den andra aspekten med problemens 
komplexitet drabbar i första hand organisationer i komplexa och snabbt föränderliga 
omgivningar. Dock är påverkan inte av samma betydelse för enkla organisationer i stabila 
omgivningar då de inte fattar lika många och svåra beslut. Hatch (2002)  

En mer realistisk syn än den helt rationella beslutsfattarmodellen är alltså begränsad 
rationalitet, där man bara undersöker ett fåtal av de olika alternativ som finns tillgängliga. 
Vidare undersöker man ett begränsat antal konsekvenser av dessa alternativ för att hitta 
en satisfierande lösning, Andersson (2001).   

3.2.3 Soptunnemodellen 
Användande av soptunnemodellen frångår det rationella tänkandet som präglar de två 
tidigare nämnda metoderna. Denna metod beskriver förhållanden när det inte finns någon 
konsensus om vare sig mål eller frågeställningar, och hur de skall uppnås (Hatch 2002). 
Istället framhålls tillfälligheter, intuition, imitation, experiment och kreativa 
kombinationer av problem och lösningar som komponenter i ett verkligt beslutsfattande.  

Andersson (2001) menar att beslutsfattare ibland uppfattar företagets problem först när de 
har tillgång till lösningen på dessa problem. 

De tre olika modeller som beskrivs ovan förutsätter alla att det i praktiken är en ensam 
person som fattar besluten i företaget. Så är ofta fallet i små företag men i organisationer 
med större volym sker många gånger beslutsfattandet efter diverse förhandlingar mellan 
flera personer. Istället för den ensamme ledaren finns en ledningsgrupp som fattar de 
centrala besluten för företaget.  
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3.2.4 Beslut genom förhandling  
Vid förhandlingar där beslut skall fattas kommer det att finnas olika representanter som 
var för sig företräder olika intressen. Dessa olika representanter lägger olika stor vikt vid 
olika beslutsunderlag. Ekonomiska intressenter i form av ägare och kreditgivare 
intresserar sig ofta för finansiella konsekvenser i form av kapitalströmmar in och ut ur 
företaget. 

Utöver de ekonomiska intressenterna finns enligt Andersson (2001) även 
produktintressenter. De är i första hand leverantörer och kunder som vill försäkra sig om 
att strömmen av varor och tjänster fungerar samt att kvalitén på varor och service är 
godtagbar. Anställda och företagsledningen benämns som individintressenter. De bidrar 
med arbete och engagemang och belönas med lön. Det är dessa individintressenter som är 
mest involverade i företaget och deras betydelse är omfattande. Slutligen finns det 
samhälleliga intressenter i form av staten, olika myndigheter och branschorganisationer 
vilka sätter ramar och regelverk inom vilka företaget kan agera. 

Beslutsfattande kan ses som en politisk process där varje parts förhandlingsstyrka och 
viljeinriktning avgör vilket beslut som fattas. Intressenter lägger alltså olika vikt vid olika 
konsekvenser av ett beslut och en viss intressekategoris inflytande kan variera mycket 
från fall till fall. Resonemanget kring ett besluts betydelse för olika intressekategorier 
illustreras i figuren nedan. 

 

Företagsledning Anställda 

Kunder 

Leverantörer 

Kreditgivare Ägare 

Övriga samhällsintressenter 

Stat och 
kommun 

Alla 
konsekvenser 
av ett beslut 

Ekonomiska 
konsekvenser 

Individintressenter 

Ekonomiska intressenter 

Pr
od

uk
tin

tre
ss

en
te

r 
Sam

hällets intressenter 

Fig 1 Källa: Andersson 2001, Kalkyler som beslutsunderlag, Sid. 153 
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3.3 Osäkerhet 
Kalkylmodeller som används vid beräkning av olika investeringsalternativ är endast 
räkneformler vars reliabilitet är helt beroende av det dataunderlag de bygger på. 
Beräkningar om livslängd och konsekvenser av investeringen bygger på osäkra 
framtidsbedömningar. Osäkerheten beror till stor del på svårigheten att prognostisera hur 
framtiden kommer att te sig. Det går med hjälp av prognoser att förutse, med någorlunda 
säkerhet, olika framtida stigar som utvecklingen kan komma att ta. Dock är det svårt att 
förutse vilken av dessa stigar som verkligen blir aktuell. 

Enligt Nilsson och Persson (1993) är investeringsbeslut alltid mer eller mindre osäkra och 
grundas på utfallet av en mängd olika variabler som ofta är beroende av varandra. Att ha 
en förståelse för hur investeringen påverkar helheten i företaget och insikt i hur företaget 
klarar av förändringar av t.ex. efterfrågan på den produkt eller tjänst man producerar är 
grundläggande. Att använda sig av bra modeller kan, inte eliminera osäkerheten och 
risken men, stimulera ”intuitionen” att ställa de rätta frågorna, med en ökad förståelse och 
minskad osäkerhet som följd. 
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3.4 Prognoser 
Människan har i alla tider velat sia om framtiden. Prognoser handlar om att på bästa sätt 
försöka förutse framtida händelser och utveckling. Naturligtvis är det svårt, men här 
skildrar vi den bild som teorin ger om hur detta går till. 

Prognoser används för att reducera risken för misslyckande. Risk definieras enligt 
Nilsson och Persson (1993) som en situation där sannolikheten för alla alternativa utfall 
kan bedömas. Skillnaden mellan risk och osäkerhet är att osäkerhet inte går att beräkna. 
Prognosmodeller för investeringar har undersökts av bland andra Wallander (1979) där 
han gjorde analysen att prognoser vid investeringar bygger på två grundantaganden: 

• ”Samma väder som igår.” 

• ”Nu måste det väl ändå plana ut.” 

Båda antagandena bygger på att det ofta är tidigare händelser som ligger till grund för 
vad man tror kommer att hända i framtiden. Det är dock vanligt att den framtida 
utvecklingen avviker från tidigare eller kända mönster. Det har gjorts en undersökning av 
Bower (1970) om hur stor avvikelsen är mellan lönsamhetsutfallet av en investering och 
dess prognos. Vad man tittade på var:  

• Kostnadssänkande faktorer   

• Kapacitetsökande faktorer 

• Nya produktfaktorer 

Det visade sig att det var kostnadssänkningen och kapacitetsökningen som avvek mest 
från prognosen. Utfallet var inte överraskande då det är dessa faktorer som påverkas mest 
av omvärldens beteende och utveckling. Nilsson och Persson (1993) menar att i praktiken 
så garderar man sig ofta mot investeringar med högre risk genom att använda sig av en 
högre kalkylränta, vilket leder till att inbetalningar som ligger långt fram i tiden 
undervärderas, ”för säkerhets skull”. Med en högre kalkylränta minskar också nuvärdet 
på investeringen vilket minskar betydelsen av prognosfel.  

En investering är trots allt en satsning på lång sikt och då är prognoser den bästa metoden 
som finns tillgänglig för att förutsäga framtida hädelseförlopp. De skall inte betraktas 
som en sann utsaga om framtiden, men hjälper till att göra den bästa möjliga 
bedömningen i dagsläget.  

3.4.1 Budgetering som prognosredskap 
”Det viktigaste med budgetarbetet är processen då man tvingas tänka igenom framtiden, 
precisera och konkretisera den.” 
Budgeterare i mindre företag, Andersson (1997) 

Budgetering används i olika syften och har olika funktion. Att använda sig av 
budgetering som metod är lämpligt i olika situationer. 

Om företaget verkar i en stabil miljö där efterfrågan på varor följer en förutsägbar 
utveckling så kan budget vara en god metod för att få en plan av framtiden. Verkar man i 
en verksamhet med stor föränderlighet så är budget kanske inte en lämplig metod. 
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Andersson (1997) menar att framtiden kan vara osäker i olika utsträckning, men att 
förutsättningarna som en budget bygger på kan vara följande: 

• Avtal 
• Planer 
• Målsättningar 
• Prognoser och trender 
• Gissningar 

Avtal som ligger till grund för budgetering kan vara leveransavtal, prisöverenskommelser 
och löneavtal.  

Planer kan vara investeringsplaner eller marknadsplaner.  

Målsättningar kan vara vinstmål, försäljningsmål eller finansiella mål såsom soliditet.  

Prognoser och trender kan gälla efterfrågan, prisutveckling på företagets varor, men det 
kan även gälla makroekonomiska faktorer som tillväxt, ränteutvecklingen och 
valutaförändringar.  

Gissningar får man ta till då det inte finns någonting annat att grunda sig på. 

En prognos kan ses som en sammanfattning av dessa förutsättningar. Säkerheten i dessa 
budgetar är varierande beroende på vilken reliabilitet avtal, planer, målsättningar, 
prognoser, trender samt gissningar har. 

3.5 Kalkylmetoder 
I detta avsnitt presenterar vi de tre vanligast förekommande kalkylmetoderna. Syftet är att 
ge dig som läsare en tydlig bild av de alternativ som finns vid kalkylering av ett projekt. 
Med detta stycke ger vi en förklaring av de för- och nackdelar som varje enskild metod 
innebär. 

3.5.1 Nuvärdeskalkylering 
”Nuvärdesmetoden innebär att alla intäkter och kostnader återförs till nutid, vilket är 
tidpunkten för grundinvesteringen. Denna metod är lämplig om intäkter och kostnader är 
ojämnt fördelade under den ekonomiska livslängden.” Andersson et al. (2004). 

Vid användande av nuvärdesberäkning tar man hänsyn till samtliga kassaflöden som en 
investering genererar under hela sin livslängd. Kostnader och intäkter som uppstår under 
perioder efter grundinvesteringen har ett lägre värde, jämfört med om de uppstått idag. 
Därför diskonterar man framtida kassaflöden med marknadsräntan för att avgöra deras 
värde idag. Innebörden blir att istället för att investera 1000 kr i ett projekt med 
avkastning i framtiden, kan man välja att placera dem i en riskfri tillgång med fast ränta, 
och därigenom öka värdet under samma tid som projektet löper.  
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Exempel: 
Om ett företag överväger att göra en investering på 100 000 kr idag, som 
genererar ett kassflöde på 200 000 kr om fem år med en ränta på 5% ser 
beräkningen ut som följande 

- Investering + Inbetalning * (1 + r)t = Nuvärde investering 

r = ränta  
t = tidsperiod 

-100 000 + 200 000 / 1,055  = 56 705 kr 
 

Om återbetalningen istället utgörs av 50 000 kr under 4 st perioder direkt efter 
grundinvesteringen blir resultatet detta: 

                
                

  Period 1 2 3 4 5   

  Betalningsflöde kr -100000 50000 50000 50000 50000   
                

-100 000 + 50 000 / 1,05 + 50 000 / 1,052 + 50 000 / 1,053 + 50 000 / 1,054 = 77297,5 kr 
 
Nuvärde kan även beräknas på engångsbelopp som skall betalas eller erhållas i framtiden. 
Det är alltså inte bara ett sätt att beräkna värdet av penningströmmar, utan även enstaka 
transaktioner. 
 
Exempel: 

Om vi vet att vi får 1000 kr om 5 år och räntan fram tills dess är 5 %  per år kan vi 
beräkna värdet på dessa pengar idag genom följande beräkning: 
 
1000 / 1,055 = 783,5kr 
 

Resultatet av en sådan syn på kapital blir att långa kredittider minskar det reala nuvärdet 
på inbetalningen. 

Vid användning av nuvärdeskalkylering är utgångspunkten framtida förväntade in- och 
utbetalningar. Det kan vara svårt att förutse de framtida betalningsströmmarna, vilket är 
en av anledningarna till att denna metod oftast inte används i mindre företag enligt 
Andersson et al. (2004).  
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3.5.2 Pay-off-metoden 
Den enklaste metoden som är bruklig vid investeringskalkylering är Pay-off metoden. 
Namnet kommer av att kalkylens främsta syfte är att kalkylera fram hur lång 
återbetalningstid investeringen har. Nilsson och Persson (1993) 

Tillvägagångssättet vid användande av pay-off kalkylering är att man först räknar ut 
återbetalningstiden. Man börjar med att räkna fram de intäkter som investeringen 
genererar och minskar sedan dessa med de årliga driftskostnaderna som uppkommer. När 
detta gjorts får man fram det årliga driftsöverskottet på investeringen. 

 

 

 
 

   Intäkter 
- Driftskostnader 
= Driftöverskott 

Därefter dividerar man grundinvesteringen med det årliga driftsöverskottet för att få fram 
hur lång återbetalningstid investeringen har.   

 
 
 

Grundinvestering = Pay-off tid 
Årligt driftöverskott 

Nackdelar med pay-off metoden är att den inte tar hänsyn till någon ränta. Den visar inte 
heller huruvida investeringen är lönsam eller ej. Om investeringen skall anses som 
lönsam beror helt och hållet på vilken återbetalningstid som företaget tycker är 
acceptabel. Ett generellt antagande är att investeringen är lönsam om den återbetalar sig 
under dess livslängd. Pay-off metoden tar dock ej hänsyn till räntekostnad som 
investeringsutgiften orsakar och denna måste därmed också inkluderas i beräkningarna.  
En acceptabel återbetalningstid bör således vara avsevärt kortare än den man får fram av 
kalkylen när man också tar hänsyn till räntekostnaderna. Andersson et al (2004) 

Pay-off metoden är en förhållandevis enkel metod som gynnar korta investeringar med 
snabba återbetalningstider, men missgynnar längre investeringar med återbetalningar 
längre in i framtiden. 

Fördelar med pay-off metoden är att den är lätt att använda och tillämpa. Små och 
medelstora företag som kanske inte alltid har kompetensen inom företaget att använda sig 
av mer komplexa nuvärdeskalkyler kan med någorlunda lätthet tillämpa pay-off metoden. 

Kravet på återbetalningstid på en investering är vanligtvis mellan två och fem år. 
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3.5.3 Internräntemetoden 
Internräntan är ett mått på en investerings procentuella avkastning. Det är den ränta då 
kapitalvärdet på den kalkylerade investeringen är 0. För att avgöra om kapitalsatsningen 
är lönsam använder man sig av en jämförelse med en på förhand bestämd kalkylränta. 
Nilsson och Persson (1993) 

Förhållande mellan nuvärde och 
kalkylränta
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Kalkylräntan är ett räntemått på den möjliga avkastning man skulle kunna få om man 
istället placerade kapitalet t.ex. hos en bank och då erhöll en riskfri avkastning i form av 
ränta. Ju högre den använda kalkylräntan 
är, desto högre avkastning kommer att 
krävas av investeringen för att uppvisa 
ett positivt nuvärde. Som vi kan se i Fig. 
2 ökar nuvärdet på ett projekt allt mer för 
varje enhet som kalkylräntan minskar. 

Fig. 2 Källa: Egen bearbetning av Nilsson 
& Persson, (1993) sid 81  

När det finns begränsat med kapital till 
nya satsningar kan man använda 
interräntan som ett mått för att rangordna 
de olika alternativen inbördes. Det 
alternativ som har den högsta 
internräntan är det som ger mest värde i 
förhållande till det kapital som satsats.  

Bortser man från strategiska motiv och 
begränsar sig till rationella 
värdebaserade beslut är det endast projekt som kan uppvisa en positiv internränta som är 
värda att genomföras. Om ett alternativ har en negativ internränta innebär det att det 
skulle vara mer lönsamt att ha kapitalet på banken, även om projektet skulle vara 
lönsamt. Oftast innebär dock genomförandet av investeringar även andra effekter än rent 
ekonomiska. Som t.ex. större kapacitet, kapade marknadsandelar eller bättre kvalitet. En 
investering i förbättrad kvalitet som genererar ett positivt nuvärde men en negativ 
internränta har som exempel andra fördelar än bara de ekonomiska. Detta kan ses som en 
svaghet om man vid utvärdering av investeringsmöjligheter endast använder sig av 
internräntan som verktyg.  

Nackdelen med denna kalkyl är enligt Andersson (2001) att den kräver mycket stor 
arbetsinsats. För att finna det slutliga värdet måste man utföra en interpolering som 
kräver flera avancerade beräkningar. Detta problem kan dock undvikas om man har 
tillgång till en dator och kunskap i lämplig programvara eller avancerad miniräknare, 
vilket många i dagsläget har.  

Den bästa metoden för att få ett pålitligt beslutsunderlag är således att använda sig av 
flera olika kalkyler simultant för att på bästa sätt kunna utnyttja varje enskild metods 
fördelar, samtidigt som man minimerar nackdelarna.  
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3.6 Kreditbedömning 
De flesta behöver någon gång i livet låna kapital. Detta gäller i även företag, vilket är 
anledningen till att vi här presenterar de teorier som finns kring kreditgivning. I stycket 
får du en bild av de faktorer som är avgörande för en lyckad kreditprocess. 

Banker antar enligt Segelod (1986) ofta att det lånande företaget bäst bedömer om ett 
enskilt projekt kommer att lyckas. Därför begränsar de sig till att kontrollera hela 
företagets ekonomiska status och kassaflöde, och ibland även den generella marknaden.  

”Vid kreditgivning till ett större projekt bedöms alltid företaget men inte alltid projektet.”  
Segelod (1986) 

Historiskt sett har företagen enligt Segelod (1986) sett till att hålla bankerna skadelösa. 
Detta då de vet att det kommer att uppstå situationer i framtiden då de behöver låna 
kapital igen.  

Tron på låntagarens återbetalningsförmåga beskrivs som den viktigaste enskilda faktorn 
för ett enkelt kreditbeslut hos banken.  

I Sverige är Name-lending ett vanligt förekommande fenomen. Det innebär att företaget i 
viss mån kan låna pengar baserat på det förtroendekapital som byggts upp i en nära 
relation med banken. Ofta har bankerna regelbundna kontakter med sina kunder och utför 
ibland även besök för att se hur kundens verksamhet fungerar. 

Följande punkter anser Segelod (1986) är orsaken till att bankerna lägger så stor vikt vid 
ett företags styrelse och ledning vid kreditbedömning: 

• Sverige är ett litet land där alla känner alla. 
• Bankerna har hittills inte behövt se till hur de skall få tillbaka sina pengar för det 

har de alltid fått, även av dåliga företag. 
• Det har aldrig rått brist på kapital. 
• Det är enklare att följa upp ett företag än projekt och det nära samarbetet mellan 

bank och företag förenklar denna bedömning. Häri ligger också ett 
konkurrensmedel gentemot utländska banker. 

• De svenska bestämmelserna medger inte att bankerna täcker risken via räntan. 
Spreaden för industrikrediter är inte större än c:a en och en halv procentenhet. 

• Det skulle leda till rollkonflikt om banken skulle kalkylera och bedöma företagens 
investeringar. 

En gammal och pålitlig kund är givetvis även lättare att bedöma än om det kommer en 
låneansökan från ett för banken okänt företag. Därför krävs helt andra analyser och mer 
kontrollerad beslutsfattning i inledningen av en relation mellan företag och bank. Detta 
visar tydligt på den betydelse som en god relation med sin kreditgivare har i ett större 
perspektiv.  

Enligt Segelod (1986) finns en banks kunskap och erfarenhet inte dokumenterad, utan är 
utspridd hos bankens olika specialister som besitter unika kunskaper inom sitt respektive 
område. Dock finns en tydlig trend att allt mer noggrant bygga upp en dokumenterad 
kunskapsbas. 
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Som en avslutande del i teorikapitlet kommer en beskrivning av tanken bakom upplägget 
av teorikapitlet. Som du sett har de olika delarna i kapitlet följt en tänkt ordning utifrån 
ett identifierat behov. Inledningen beskriver vad en investering är och nästföljande avsnitt 
går mer ingående in på de olika beslut och processer som följer av ett investeringsbeslut. 
Kapitlet avslutas med vad som också brukar vara avslutningen i en investeringsprocess, 
kreditbedömningen. Strukturen som återfinns i teorin baseras på den kronologi som den 
studerade investeringen uppvisat. Även analysen kommer att följa denna struktur för att 
ge läsaren den mest logiska ordningsföljden. 
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4. Empiri 
Innehållet i följande kapitel behandlar den information vi fått främst genom intervjuer 
med olika personer. Du kan här läsa om företaget vi studerat och vad den investering de 
gjort innebär för deras verksamhet. 

4.1 Företagspresentation 
Då vi har valt att göra en fallstudie av det utvalda företaget ligger en väsentlig del i att 
förstå förutsättningarna för undersökningen. Här beskrivs företagets unika ägande samt 
de faktorer som gjort Driconeq AB till ett framgångsrikt företag. 

Företaget vi har valt att undersöka är Driconeq AB som är lokaliserat i Sunne i Värmland. 
1995 startades bolaget av de sju personer som än idag äger hela företaget. Tidigare hade 
de arbetat på ett dotterbolag till Atlas Copco, men när det skulle läggas ned var det bästa 
valet att 1995 själva starta produktion i egen regi.  

Samtliga sju delägare äger vardera lika stor del av bolaget, och med undantag av en 
person arbetar de dessutom alla i organisationen.  

Bolagets ägare är följande personer: 

• Håkan Olsson  VD 
• Per Eriksson  Ekonomichef 
• Jan Olof Nilsson Produktchef 
• Jonas Pettersson Fräsare 
• Kjell-Åke Andersson Svarvare 
• Tord Bergström Lagerarbetare 
• John Hagfors  Kund 

Verksamheten som bedrivs är tillverkning av slitdetaljer till borrutrustning och Driconeq 
AB är inom detta område störst i världen enlig ekonomichefen Per Eriksson. 
Omsättningen var under 2006 ca 160 miljoner kronor och har under en längre period ökat 
med ca 20 % per år, vilket är en mycket hög tillväxttakt jämfört med verkstadsindustrin i 
genomsnitt. Antalet anställda varierar något men är totalt i verkstad och administration ca 
50 personer, där verkstadspersonalen arbetar skift.  

Per Eriksson säger att av den totala försäljningen sker 60 % - 70 % inom Europa med 
tyngdpunkten framför allt i Norden och norra Centraleuropa. De två enskilt största 
kunderna är Sandvik och Atlas Copco som tillsammans står för ca 40 % av hela 
omsättningen. Beställningarna från dessa företag sker genom deras eget ordersystem där 
Driconeq AB fungerar som underleverantör.  

Det främsta ledordet i organisationen, och som genomsyrar hela arbetet i produktionen, är 
enligt VD Håkan Olsson, kvalitet. Detta tillsammans med flexibilitet är de egenskaper 
som efterfrågas från beställare. För att säkerställa den höga kvalitet som utlovas till 
kunderna kontrolleras alla produkter innan de levereras. Den produktion som sker i den 
nya automatiserade produktionslinjen kontrolleras så ofta som var tredje färdig produkt 
för att säkerställa bibehållen kvalitet. Nyckeln till framgången är enligt både VD Håkan 
Olsson och ekonomichef Per Eriksson att de valt att fokusera på små serier med hög 
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flexibilitet. Tillverkningen av produkter i större serier sker oftast hos Sandvik eller Atlas 
Copco själva, medan de mindre serierna hamnar hos Driconeq.  

4.2 Beskrivning av investeringen 
Att investera innebär att ta en risk. I detta stycke beskriver vi den investering som 
Driconeq gjort och hur den kommer att påverka företagets framtid. 

Investeringen är vad som brukar kallas en expansionsinvestering då de gjorde den i syfte 
att utöka sin kapacitet. Normalt sett sköts en svarv och en fräs av en anställd och de bildar 
en arbetsgrupp. För att effektivisera verksamheten valde de vid expansionen att istället 
göra en arbetsgrupp bestående av en fräs och två stycken svarvar. Dessa tre maskiner 
matas sedan automatiskt av en robot som är i drift dygnet runt samtliga veckans dagar.  

För att möjliggöra installationen av den nya apparaturen var de tvungna att bila bort det 
gamla golvet och gjuta en ny platta med gummiupphängning för maskinerna. Kostnaden 
för detta extra arbete är givetvis också inkluderad i den totala investeringskostnaden. 

Utöver de tidigare nämnda maskinerna krävdes också en hel del kringutrustning innan 
produktionen kunde sätta igång. 

Investeringen bestod av följande delar: 

• 2 st Svarvar, 1st Fräs      ca 5 Mkr 
• 1st Robot (inklusive utbildning och installation)  ca 2,7 Mkr 
• Ombyggnation av befintligt verkstadsgolv   ca 100 Kkr 
• Kringutrustning      ca 200 Kkr 
SUMMA        ca 8 Mkr 

I priset för roboten ingick installation, inkörning och utbildning av den personal som 
handhar maskinutrustningen. Till att börja med utbildades fyra personer, men planer finns 
på att utbilda ytterligare fyra personer.  

Den kalkylering som gjordes berörde huruvida de skulle köpa en robot eller anställa tre 
nya personer. I beräkningarna användes en kostnad på 1Mkr för att ha tre anställda under 
ett år. Med de siffrorna innebär det att roboten med ett anskaffningsvärde på 2,7 Mkr har 
en Pay-off på något mindre än tre år. Detta är betydligt kortare än den ekonomiska 
livslängden vilket ger en bild av en mycket god investering. Utöver detta nämner Per 
Eriksson fördelar som att roboten aldrig behöver rast och kan arbeta alla dygnets timmar.  

När vi frågar om kvaliteten förändrats med det nya systemet blir svaret nej, eftersom den 
enda skillnaden är att maskinerna matas av en robot istället för en människa. Således är 
det inget i bearbetningen som förändras, utan endast det sätt på vilket maskinerna förses 
med material. För att bibehålla den höga kvalitet som utlovas till kunderna kontrolleras 
var tredje tillverkad enhet mycket noga för att upptäcka eventuella förändringar i 
maskinernas arbete.  
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4.3 Kreditgivningsprocessen 
Tomas Eriksson är kreditgivningschef på Swedbank på Stora torget i Karlstad. Här läser 
du hur han beskriver delarna i den process som en kreditgivning innebär. 

Kreditgivningsprocessen varierar något beroende på kreditens storlek berättar Tomas 
Eriksson. Huvudpersonen vid en kreditgivning är bankens kundansvarige som är den som 
har kontakten med företaget. Cirka två till fyra gånger om året åker den kundansvarige ut 
till företaget och besöker verksamheten för att bilda sig en uppfattning om hur företagets 
löpande verksamhet fortgår och hur dess finansiella ställning är. Med denna nära kontakt 
har de en bra bild av hur företagets behov av lånat kapital eller krediter ser ut. När en 
investeringssituation uppkommer diskuterar de tillsammans behovet av krediten. De 
diskuterar varför krediten behövs och hur det kommer att påverka såväl företaget som 
banken. 

Det är också viktigt att affärsidén eller projektet har en övertygande möjlighet att gå bra. 
Finns det osäkerhet kring projektets överlevnadsförmåga eller tillhörighet på den 
marknad man ämnar agera på kräver banken att företaget självt ska genomföra någon 
form av marknadsundersökning. Om projektet handlar om att slå sig in på en ny marknad 
krävs en undersökning för att se om det finns behov för en ny aktör på marknaden. 

Banken är, som Tomas Eriksson berättar, förhindrad att ta risker och måste därför 
kontrollera att tillräckliga säkerheter finns i det lånande företaget. En viktig och 
avgörande fråga är också vilken typ av finansieringslösning som är mest lämplig, då det 
finns ett stort antal att välja mellan för olika situationer. När den kundansvarige 
övertygats om att det är en bra investering och att återbetalningsförmågan finns, förflyttas 
processen in på banken. Nu förbereder den kundansvarige ett material att presentera för 
en slutgiltig instans som varierar något beroende på kreditens storlek. På Swedbank 
använder man sig alltid av minst två beslutsfattare. Detta i syfte att minska risken att en 
person gör ett misstag som påverkar bankens säkerhet. Om storleken överstiger en viss 
gräns skall förslaget presenteras inför bankens kreditkommitté som slutligt avgör om 
krediten skall beviljas. Tomas Eriksson berättar att ca 90 % av kreditbesluten tas på lokal 
nivå, dvs. på det enskilda bankkontoret. 

Vid bedömningar av investeringar är det främst kassaflödesanalyser som används. 
Därigenom får man en bild av hur företagets ekonomiska förutsättningar kommer att vara 
i framtiden. Med hjälp av kassaflödesanalysen budgeteras en balansräkning där man kan 
se hur företagets finansiella situation förändras över tiden. När detta är gjort kan man 
med utgångspunkt i balansräkningen tydligt få en bild av hur ytterligare andelar lånat 
kapital påverkar företagets finansiella styrka. 

När vi frågade vad som händer om kompetensen att kalkylera en investering inte finns i 
företaget säger Tomas Eriksson att det då blir tveksamt om de beviljar krediten. Ofta är 
det då antingen företagets revisor eller en ekonomisk rådgivare som hjälper företagaren i 
kreditprocessen. Som tidigare beskrivits har resultaträkningen en central roll i avgörandet 
om företagets återbetalningsförmåga. Eftersom alla företag har en sådan är det inte alltid 
specifika kalkyler är nödvändiga i beslutandet. 

De flesta investeringar som görs är så kallade re-investeringar, vilket innebär att de görs 
för att till exempel byta ut befintlig produktionsutrustning mot ny. Ser då banken att det 
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finns utrymme för detta i resultaträkningen kräver detta en något mindre omfattande 
analys av investeringen. Till skillnad från vad som sägs i litteraturen är det alltså ofta 
resultaträkningen som används som kalkyleringsunderlag.  

Vem som slutligen avgör om krediten skall beviljas beror på en mängd faktorer såsom 
bolagets styrka, lånevolym och riskklass. Riskklass är ett mått som banken använder 
ungefär som ett kreditbetyg. Ett etablerat företag med låg risk har givetvis lättare att få 
låna pengar än ett nystartat högriskföretag. Avgörande för om lånet beviljas är om den 
kundansvarige ger sitt medgivande. Det är på denna nivå den första sållningen sker och 
den visar ganska tydligt hur det slutliga avgörandet blir. Om den kundansvarige inte tror 
på investeringen eller återbetalningsförmågan resulterar det i att det aldrig blir någon 
senare prövning. Därför menar Tomas Eriksson att den största delen av beslutet ligger 
just hos den kundansvarige som avgör om det är riskfritt för banken att bevilja krediten. 
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4.4 Intervju med Per Eriksson på Driconeq AB 
Den investering som gjorts omfattar en robotbetjänad arbetsgrupp med två svarvar och en 
fräs. Till detta krävdes även en ombyggnad av det befintliga verkstadsgolvet samt en del 
kringutrustning.  

Syftet med investeringen var att fylla den ständiga kapacitetsbrist som den snabbt 
växande marknaden skapar. Att de valde en robot istället för att som tidigare manuellt 
betjäna maskinerna beror på att det ger en ökad effektivitet. 

På frågan om vilka det var som slutligt beslutade om att genomföra investeringen svarar 
Per Eriksson att det var styrelsen. Men att det egentligen redan är klart när det når deras 
bord, då företagsledningen redan lämnat sitt godkännande. Att bereda investeringen och 
förse de beslutsfattande med tillräcklig information är produktionsteknikerns uppgift. 

För att finansiera investeringen som totalt omfattade cirka åtta miljoner vände de sig till 
sin bank, som är Handelsbanken i Sunne. Som ett resultat av den höga tillväxttakten har 
de relativt begränsat med kontanter. Mycket kapital binds upp i expansionen av 
verksamheten. Banken lånar ut de pengar som behövs, och har i gengäld ett 
äganderättsförbehåll på den köpta utrustningen. Per Eriksson uttrycker det som att det 
egentligen är banken som står som köpare av utrustningen, och sedan säljer den vidare till 
Driconeq med ett äganderättsförbehåll på utrustningen. Ibland kan de till och med ta 
säkerhet direkt i kundfordringarna och kringgår då syftet med den lagstiftning som finns 
för att skydda företaget.  

När vi berör bankens krav vid utlåning berättar Per Eriksson att bra historik är det 
viktigaste, och att det är det de lever på. Att de gör tillförlitliga prognoser och inte 
kalkylerar med orimliga framtidsutsikter. De träffsäkra prognoserna beskrivs som det 
viktigaste redskapet i den långsiktiga relation som finns med banken.  

Kalkyleringen innan genomförandet av investeringen var relativt begränsad, vilket Per 
Eriksson menar beror på den nämnda kapacitetsbristen. Det handlade som han säger 
mycket om sunt förnuft. Den produktion som den nya utrustningen innebar fanns redan, 
men var fördelad på ett antal utomstående företag som tillverkar komponenter på uppdrag 
av Driconeq(så kallad lego-tillverkning). Själva kalkyleringen rörde mest huruvida de 
skulle använda sig av en robot eller inte. Ett enkelt räkneexempel visar att en investering i 
en robot för 2,7 miljoner kronor återbetalar sig på under tre år, om man ställer det mot 
alternativet med ytterligare tre anställda som innebär en kostnad på cirka en miljon 
kronor om året. 

Enligt Per Eriksson gjorde de inte någon känslighetsanalys innan beslut togs om 
genomförande. Anledningen till detta är den lego-tillverkning på cirka 30 % som tidigare 
nämnts. Denna gör att marknaden skulle kunna vika med 30 % innan det påverkar 
beläggningen på den tillverkning som sker i den egna anläggningen. 

Det finns inga färdiga rutiner för hur större investeringar skall gå till. Däremot har de 
avsiktligt väntat med att investera i en ytterligare liknande enhet tills dess att de har haft 
tid till att utvärdera den första. På sikt är målet att minska den utlagda lego-tillverkningen 
till 20 %, vilket är anledningen till att de nu beslutat att genomföra en satsning på 
ytterligare en robotbetjänad grupp. 
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Att ha produktion ute på lego innebär att någon annan utför den produktion som Driconeq 
fått beställning på. De köper tjänster som fräsning, svarvning och bearbetning av andra 
leverantörer. På så vis kan de leverera större kvantiteter än vad de själva kan producera. 
Företagen som anlitas finns i Kristinehamn, Kil, Mora och Sunne, och produkterna 
levereras till Driconeq för kvalitetskontroll innan de går vidare till kunden. Det viktigaste 
vid valet av leverantörer är om de kan uppfylla de krav på kvalitet som ställs. Kvalitet 
beskrivs som den viktigaste faktorn för Driconeqs kunder. Därför är man mycket noga 
med kontroller innan leverans till kund. De komponenter som tillverkas hos andra 
leverantörer är inte heller klara för leverans till kund förrän de svetsats ihop med rör, 
vilket kräver utrustning som endast finns hos Driconeq.  

När Per Eriksson och Håkan Olsson ser tillbaka på den gjorda investeringen säger de att 
den fungerat bättre än de förväntat sig. Effektiviteten har varit god ända sedan maskinen 
var klar att tas i bruk. Något de poängterar är också att de utformat den nya utrustningen 
på ett sådant sätt att den kan köras manuellt om delar av den skulle stanna. Därigenom 
når de en hög grad av flexibilitet, vilket är bra då en trasig svarv kan stå stilla i en vecka 
innan den blir lagad. Nu kan de köra de andra maskinerna under tiden, och får ett 
minimalt produktionsbortfall vid ett eventuellt stopp. 

4.5 Intervju med kamrer Johnsson 
Under en kort informell intervju fick vi följande information av Nils-Inge Johnsson, 
kamrer på Handelsbanken i Sunne där han bland annat är Driconeqs kontaktperson. 

Vår primära fråga rörde vad banken ställer för krav på företaget innan en kredit beviljas. 
Svaret vi fick var att det framförallt är balans- och resultaträkning som ligger till grund 
för bankens beslut. Med hjälp av dessa kan banken avgöra hur företaget sköter sig och 
ungefär vilket resultat man kan förvänta sig.  

Med utgångspunkt i balans- och resultaträkning genomför banken också en 
kassaflödesanalys på det kreditsökande företaget. Denna sker på ett standardiserat sätt 
och används endast av banken internt. 

Nils-Inge Johnsson beskriver en nära kontakt med Driconeq med bland annat besök och 
frekventa kontakter. Dock vill han poängtera att beslut alltid fattas helt affärsmässigt och 
utan hänsyn till den relation som finns med låntagaren. 

När ett företag begär kredit för att köpa till exempel maskinutrustning som i fallet med 
Driconeq är det Handelsbanken Finans som köper utrustningen. De i sin tur säljer 
utrustningen vidare till företaget, men då med ett äganderättsförbehåll. På så vis är det 
inte företaget som står som ägare av maskinerna, och banken kan då inteckna hela 
utrustningens värde. 

Ibland används även såkallade fakturakrediter, vilket innebär att banken lånar ut kapital 
mot att företaget ställer sina kundfordringar som säkerhet. Även detta är ett sätt för 
banken att minska sitt risktagande då en kundfordring är en relativt likvid tillgång. 

I empirin har du nu läst de intervjuer vi genomfört med nyckelpersoner i 
investeringsprocessen, deras tankar och åsikter om de frågor vi ställt. Syftet med empirin 
är att den ihop med de tidigare beskrivna teorierna skall mynna ut i den analys och senare 
slutsatser som följer efter detta kapitel. 
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5. Analys 
Analysdelens innehåll ger dig en bild av förhållandet mellan teori och verklighet. De 
teorier vi presenterat i kapitel två knyts samman med de svar vi fått i vår empiriska 
undersökning. 

5.1 Ekonomiskt beslutsfattande i företaget 
Den interna processen vid ekonomiskt beslutsfattande i Driconeq AB beskrivs enligt Per 
Eriksson som en kedja av beslut som till slut fastställs av styrelsen. I vårt specifika fall 
beskriver Per Eriksson att förslaget till att nyinvestera växte fram successivt. 
Anledningen till detta var enkel, det rådde kapacitetsbrist i produktionen vilket behövde 
åtgärdas. 

Vad gäller återspeglingen mot vårt teoretiska underlag om ekonomiskt beslutsfattande så 
är det en blandning av olika alternativ. Det är inte en ensam person som har beslutat om 
investeringen, vilket Andersson (2001) menar ofta är fallet vid rationella beslut och 
beslut med begränsad rationalitet. Det är inte heller ett beslut genom förhandling, i den 
bemärkelsen att det funnits ett antal olika parter med individuella intressen, som 
förhandlat gentemot varandra för att få igenom så mycket av sin egen agenda som 
möjligt. Vad det handlar om är ett konsensusbeslut där ledningen inom Driconeq AB 
gemensamt kommit fram till en lösning.  

Givetvis är inte processen lika smidig i alla företag, men i det här fallet ser ägarstrukturen 
ut på ett speciellt sett. Bolaget ägs av sju personer med vardera lika stor andel och där sex 
av personerna arbetar inom företaget. Detta leder till att ägare och ledning i stort sett har 
samma mål och ambitioner. Det blir färre intressenter som drar åt olika håll och därmed 
en smidigare process.  

I normalfallet ansöker man om finansiering från banken innan ett beslut fattas. Driconeqs 
okomplicerade förhållande med banken och goda ekonomi bidrar enligt ekonomichefen 
Per Eriksson till en nästan omvänd process. Vilket innebär att de internt inom företaget 
beslutar om att genomföra en investering, och först därefter vänder sig till banken som de 
med stor sannolikhet vet kommer att bevilja den finansiering som behövs. Detta leder 
också till en förhållandevis okonstlad beslutsprocess. En orsak till denna omvända 
process är det fenomen som beskrivs av Segelod (1986) och kallas Name-lending, vilket 
innebär att en stor vikt läggs vid den historiskt sett mycket goda relation som finns med 
banken.  

Viktigt i fall som liknar detta där företaget har en väldigt god relation med banken är att 
beslut inte fattas bara pga. goda relationer, utan att de underbyggs med dokumenterad 
historik och de passande beräkningar som bör göras. Det vi kommit fram till tyder dock 
inte på att så är fallet. Den goda relationen med banken är en tung byggsten i processen, 
men inte den faktor som ensamt påverkar utfallet av beslutet 
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5.2 Prognostisering 
Som vi sett i empirin är förutsättningarna för prognostisering och osäkerhetsbedömning 
hos Driconeq något annorlunda än hos många andra företag. Med den starka uppgång 
som finns i marknaden för deras produkt är osäkerheten relativt liten.  

Per Eriksson berättar att de delar som ingår i Driconeqs prognostisering huvudsakligen är 
tre komponenter:  

• Den första av dessa är den historiska försäljningstillväxten. Den visar på trenden i 
marknaden historiskt och är en viktig grund för framtida bedömningar. 

Historisk 
utveckling 

Budget    
1-5 år 

Förväntad 
utveckling 

• Den andra delen består av en 
uppskattning av framtida 
försäljning baserat på generella 
uppfattningar om marknaden och 
i vilken fas den befinner sig. 

PROGNOS FÖR FÖRETAGET 

Fig 3 Källa: Erlingson & Solberg 2007 • För att få en bra prognos för 
företagets framtid kombineras 
dessa båda med budgetering som sker på både ett och fem års sikt.  

Dessa tre delar skapar den plattform på vilken diskussioner för framtida expansion och 
investeringar vilar. Prognosen är enligt Per Eriksson också ett bra underlag vid 
kommunikation med banken inför större projekt. En historik med bra prognoser bidrar i 
viss del till den Name-lending som förekommer i fallet.  

I viss mån kan man säga att de förlitar sig på den uppfattning som i teorin benämns 
”Samma väder som igår”. Alltså att den historiska utvecklingen kommer att hålla i sig 
även i fortsättningen. I fallet med Driconeq verkar det dock inte som att det vilar på 
förhoppningar utan på väl underbyggda prognoser om en stabil marknadstillväxt. 

I teorin beskrivs att utfallet i form av kapacitetsökning efter en investering ofta är något 
lägre än vad som beräknas i prognosen. Detta på grund av att det tillsammans med 
kostnadssänkning är känsligt för förändringar i omvärldens förutsättningar. Hos Driconeq 
har resultatet dock överträffat det förväntade något då robotens effektivitet enligt VD:n 
Håkan Olsson är mycket hög.  

5.3 Budgetering 
Budgetering är användbart för företag av flera anledningar. Enligt Andersson (1997) kan 
det vara lämpligt att använda sig av budgetering som prognosredskap när man verkar i en 
bransch med förutsägbar utveckling. Driconeq AB verkar enligt ekonomichef Per 
Eriksson i en bransch där efterfrågan på företagets produkter är mycket hög, och där man 
är relativt okänsliga för variation i orderingången.  

Ytterligare en fördel med en ambitiöst uppställd budget är de mål man sätter upp i den. 
Ledning och anställda får då någonting att sträva mot och försöka uppnå, istället för att 
bara jobba på som vanligt. Detta i syfte att ständigt maximera företagets utveckling. 
Driconeq har därför valt att använda budgetering av båda ovan nämnda syften.  
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De använder budgetar på perioder med upp till fem års längd, men även budgetar på 
årsbasis som de följer upp månadsvis, för att få en översikt av den dagliga gången på 
företaget. 

Vad som är slående är hur väl dessa budgetar faller ut. Vid samtal med Per Eriksson och 
bankkamrer Nils-Inge Johnsson framgår det att Driconeq gång på gång uppfyller de 
budgeterade målen eller presterar bättre. I Andersson (1997) läser vi att en budgets 
säkerhet beror på reliabiliteten i ett antal olika variabler. Vår analys kan bara bli att 
Driconeq AB med stor skicklighet kan avläsa dessa variabler och göra träffsäkra 
budgetar.  

5.4 Kalkylering 
I Andersson (1994) beskrivs att nivån för administrativ mognad kan skönjas vid ca 200 
anställda. Vid denna gräns övergår många av de observerade företagen till en mer 
avancerad kalkylering och ökad administration. Troligtvis beror detta enligt Per Eriksson, 
ekonomichef på Driconeq, att besluten då tas på längre avstånd från produktionen. När 
ledningen saknar den direkta kontakt med produktionen som finns i ett mindre företag 
krävs en större administrativ kontroll av verksamheten. 

Vår undersökning av Driconeq AB ger inga förändringar av den bild som beskrivs i 
litteraturen. Den dominerande metoden hos Driconeq är Pay-off vilket anses vara den 
enklaste kalkylmetoden. Viktigt att nämna är att det inte behöver betyda att det är dåligt 
för företaget. I det undersökta fallet är behovet av investeringen så uppenbart att ingen 
avancerad kalkylering behövts. För att använda VD Håkan Olssons egna ord handlade det 
mest om sunt förnuft eftersom produktionen redan fanns, men då låg ute på 
legotillverkning. 

I en studie av Kim (1982) beskriver han att det finns ett samband mellan ett företags 
lönsamhet och hur avancerade kalkylmetoder de använder sig av. Detta motsägs dock av 
Haka (1985) som i sin undersökning inte finner något samband som kan styrkas. 
Driconeq är som vi tidigare beskrivit ett lönsamt företag med en mycket hög tillväxttakt. 
Att de samband som beskrivs av Kim (1982) skulle begränsa lönsamheten verkar inte 
troligt under de omständigheter som råder. 

Kalkyleringen vid den aktuella investeringen rörde i första hand valet mellan att anställa 
tre personer eller att installera en robot. Med detta som bakgrund framgår att det inte 
finns någon egentlig nytta med mer avancerade kalkyler i det specifika fallet. I intervjun 
med Per Eriksson uttrycker han att det förmodligen kalkyleras mer kring investeringar 
som har en osäker lönsamhet. 

På sikt kan man även se att investeringen i automatiserad produktion har en strategisk 
betydelse då det leder till ökad effektivitet, och därmed större konkurrenskraft. Trots att 
det är en real investering enligt vad som beskrivs i Andersson (2001) har den även en viss 
strategisk effekt. I dag är Driconeq enligt egen utsago världsledande inom sitt 
produktsegment. För att kunna behålla den positionen och möta en ökad efterfrågan över 
hela världen krävs en snabb expansionstakt. Därför kommer det under hösten 2007 att 
investeras i ytterligare en liknande satsning när de nu sett hur väl den förra slog ut. 
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5.5 Kreditgivning 
De informationskällor som ligger till grund för bankens kreditgivningsbeslut är i princip 
samma hos båda de banker vi besökt. Både Thomas Eriksson på Swedbank och Nils-Inge 
Johnsson på Handelsbanken uttrycker att man främst använder sig av årsbokslut, 
prognoser och budgetar för att fatta sina beslut. Detta stämmer också överens med 
Svenssons (2003) avhandling om Redovisningsinformation vid bedömning av SME 
företags kreditvärdighet. Utöver den ovan nämnda informationen ser kreditgivarna alltid 
till helhetsbilden där ägaren och den marknad kunden är verksam på utgör viktiga 
komponenter för beslutet. 

Redovisningsinformationen är en viktig del av det totala informationsbehovet om 
kunden, men kan aldrig ensamt ligga till grund för ett kreditgivningsbeslut. För att få 
kredit beviljad krävs det att kreditgivaren har fått en bra bild av ägandet i företaget och 
den omgivning som företaget befinner sig i. De faktorer som är avgörande för 
kreditbeviljande varierar förmodligen men en viktig komponent, som Driconeqs bankman 
Nils Inge Johnsson och även ekonomichef Per Eriksson betonar, är historik. Visar man 
gång på gång god återbetalningsförmåga och precisa prognoser blir detta starka 
incitament för banken att bevilja krediter också i framtiden.  

Vad som också framkommit av intervjuer med Driconeqs ledning och banken är att 
bankens förtroende för företagets ledning, räkenskaperna och tillväxttakten är av 
avgörande betydelse. 

En undersökning som motsäger detta resonemang har gjorts av Segelod (1986), och visar 
att vid intervjuer med låntagare, hävdar de att de inte har problem med finansieringen av 
projekt, då de har goda relationer med sin bank. Projektbedömaren som intervjuats 
hävdar i sin tur att han aldrig ser till gamla vänskapsband utan bara grundar sitt beslut på 
hur återbetalningsförmågan sett ut. 

Ytterligare likheter hos de två banker vi intervjuat är att båda använder sig av en 
kassaflödesanalys för att räkna fram olika nyckeltal som används i bedömningen av 
företaget. Detta stämmer också överens med hur de banker som undersöks i Svenssons 
avhandling går till väga. 

Ett rimligt antagande är att det är en blandning av historiskt samarbete och de 
beräkningar som är lämpliga. Detta styrks också av Svensson (2003) där hon vid intervju 
med kreditgivare får svaret på frågan om förtroendekapital påverkar insamlandet av 
redovisningsmaterial. Kreditgivare från mindre orter säger här att det har en viss 
betydelse men att samma materialinsamling och analys ändå görs då det är praxis. 

När företagets bankrepresentant tagit ett beslut om att en kredit är rimlig att bevilja 
presenteras ärendet för en kreditkommitté som slutligt avgör om krediten skall beviljas. 
Tomas Eriksson berättar att ca 90 % av kreditbesluten tas på lokal nivå på det enskilda 
bankkontoret. När det rör sig om större krediter involveras dock de större kontoren i 
Göteborg eller Stockholm då beslutet skall tas. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel klargör vi de resultat vi fått av vår undersökning. Syftet är att belysa de 
ställda frågorna med de svar som framkommit i analysen.  

En fråga vi ställt oss i uppsatsen är hur beslutsprocessen i Driconeq AB ser ut vid en 
nyinvestering. Frågan omfattar även ett antal subfrågor, där vi vill ta reda på hur de olika 
beräkningsunderlagen man använder sig av ser ut. Vi vill också belysa den sociala 
aspekten av det hela. Vi är då intresserade av att ta reda på vem som tar initiativ och vem 
som slutligen beslutar om en satsning.  

Finansieringen av ett projekt är en viktig del vid en investering, därför har vi också 
närmare undersökt hur finansieringen hanterats. Kreditgivningsprocessen vid finansiering 
av ett projekt stämmer förhållandevis bra överens med teorin. Intervjuer och 
undersökningar av bl.a. Segelod (1986) visar på att teorin stämmer väl med praktiken. 
Banken har i fallet med Driconeq gjort de kalkyler och beräkningar som beskrivs i 
litteraturen. Frågan vi ställde oss om hur företagets relation med banken påverkar 
kreditgivningsprocessen har vi fått ett tydligt svar på. Både Driconeq och deras bank 
anser att det är viktigt med en bra och nära relation. Goda relationer verkar ge upphov till 
inslag av det fenomen som beskrivs av Segelod och kallas Name-lending. 

Som Per Eriksson beskriver har ledningen en nära koppling till produktionen, detta tror vi 
leder till ett minskat behov av avancerade kalkyler. Teorin om administrativ mognad ger 
troligtvis en rättvisande bild och beror förmodligen till viss del på närheten respektive 
avståndet till produktionen. Mindre företag som Driconeq saknar behov av den 
administrativa kontroll som krävs i ett större företag. Vad som också visat sig är att 
magkänsla och sunt förnuft precis som vi misstänkte har stor betydelse vid 
investeringsbeslut.   

I vår undersökning har vi kommit fram till att Driconeq inte använder en renodlad typ av 
beslutsmetod. Detta tror vi beror på att förhållandena på ett verkligt företag inte är så 
kliniska som i de teoretiska metoderna. Med det menar vi att de förutsättningar som 
beskrivs i litteraturen är förenklingar och sällan finns i sin klara form i verkligheten.  

Det speciella ägarförhållandet med sju lika stora ägare, varav sex aktivt arbetar i 
företaget, bidrar tydligt till en förenklad beslutsprocess. Med denna ägarstruktur finns 
inga externa intressenter som efter egen agenda försöker påverka företagets verksamhet. 
Effekten blir att de kan agera på ett för företaget långsiktigt gynnsamt sätt. Ingen hänsyn 
behöver tas till kortsiktiga ägares vinst eller utdelningskrav. 

Den historiskt framgångsrika användningen av budgetering i företaget ger en bra 
tillförlitlighet dels för de anställda, men även för kreditgivare då den visar att ägarna har 
god insikt i vad företaget kan prestera.  
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Den enda nackdel vi kan se är den mycket starka tro på framtiden som präglar företaget. 
En hög och stabil tillväxt i tjugo år kan tyckas vara ett något optimistiskt sätt att se på den 
framtida utvecklingen. Även om Driconeq AB enligt sig själva är världsledande på sin 
marknad idag kan förutsättningarna snabbt skifta och konkurrenter stärka sina positioner. 
Ingen hänsyn verkar heller tas till att det i framtiden kan komma att dyka upp substitut till 
den idag kända teknologin för utvinning av värme eller kyla. 

Generellt sett stämmer den insamlade empirin ganska väl med de allmänt vedertagna 
teorier vi tidigare presenterat. Resultatet förvånade oss något då vi förväntat oss en större 
åtskillnad mellan verklighet och litteratur. Det positiva med denna upptäckt är att vi 
faktiskt verkar få lära oss de metoder och tillvägagångssätt som präglar verkligheten i 
arbetslivet. 

Nu har du nått uppsatsens slut och vi hoppas att den gett dig en bra inblick i den process 
Driconeq AB genomgått i samband med en större investering.  

Tack för visat intresse! 
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