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Titel:  Investeringskalkylering - en kartläggning och analys av 

kalkyleringsarbetet på Volvo Construction Equipment 
Problemfrågor:  Hur arbetar Volvos CE:s fyra fabriker i Sverige med 

investeringskalkyler? Skiljer sig arbetet åt mellan fabrikerna? Om 
skillnader finns, vad kan förbättras för att göra arbetet mer 
enhetligt?  

Syfte:  Att kartlägga arbetet med investeringskalkyler på Volvo CE:s fyra 
svenska fabriker, analysera skillnader i arbetet mellan fabrikerna 
samt ge förslag till ett mer homogent arbetssätt. 

Metod:  En kvalitativ metod har använts där huvuddelen data utgjorts av 
primärdata i form av intervjumaterial från semistrukturerade 
intervjuer. Sekundärdata, såsom interna styrdokument och 
dokumentation från avslutade investeringsprojekt, har sedan 
kompletterat studiens primärdata.   

Analys:  Kartläggningen visar tydliga skillnader i arbetet med investeringar 
mellan Volvo CE:s svenska fabriker. En stor skillnad mellan 
fabrikerna är i vilken utsträckning investeringskalkyler används i 
investeringsprocessen. Gemensamt för samtliga fabriker är också 
bristerna i upprättandet av efterkalkyler.  

Slutsats:  Studiens förslag till förbättringar som skall leda till ett mer 
homogent arbetssätt är bland annat att projektledare på 
respektive fabrik i framtiden bör arbeta efter en gemensam 
projektmodell. Det finns också förslag på att ett Business Case 
innehållande en gemensam kalkylmall med investeringskalkyler 
skall upprättas vid investeringsprojekt. Efterkalkyler 
rekommenderas också på de projekt där ett Business Case 
upprättats, då efterkalkylerna möjliggör en jämförelse mellan 
prognoser och utfall. Slutligen föreslås att ett investeringsråd med 
representanter från samtliga fabriker bildas.   
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Title:  Investment Calculation – a mapping and analysis of the work with 

calculations at Volvo Construction Equipment 
Problems:  How does Volvos CE: s four Swedish plants work with investment 

appraisals? Does the work differ between the plants? If 
differences exist, what can be improved in order to make the 
work more uniform?   

Purpose:  To map the work with investment appraisals at Volvo CE: s four 
Swedish plats, to analyze differences in work between the plants 
and give proposals to a more homogenous working. 

Method:  A method of qualitative nature. The study mainly contains raw 
data from semi structured interviews. Secondary data, such as 
internal policy documents and documentation of completed 
investment projects, has supplemented the raw data.  

Analysis:  The mapping shows significant differences in work with 
investments between Volvo CE: s Swedish plants. A big difference 
between the plants is the extent of which they use investment 
appraisals in the investment process. Common to all plants are 
the deficiencies in establishing post calculations.  

Conclusions:  Study proposals for improvements that will lead to a more 
homogenous work include that project managers at each plant in 
the future should work for a common project model. Proposals 
also include that a Business Case containing a common calculation 
template with investment calculations shall be made in the 
investment projects. Post calculations are also recommended at 
projects which a Business Case has been made. The post 
calculations will allow a comparison between forecast and 
outcome. Finally, it is proposed that an investment council with 
representatives from each plant is formed.   
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1. Inledning  

I avsnittet Inledning presenteras val av ämne, bakgrund, problematisering och 

frågeställningar som ligger till grund för studiens syfte.  

 

1.1 Val av ämne 

Av Volvo Construction Equipment AB i Eskilstuna har uppdraget erhållits att kartlägga hur 

arbetet med investeringskalkylering genomförs på företagets fyra svenska fabriker. I 

uppgiften ingår en jämförelse mellan fabrikernas arbetssätt där eventuella skillnader särskilt 

skall åskådliggöras. Efter att ha kontaktat Volvo CE i Eskilstuna med en förfrågan om att få 

göra en studie på företaget mottogs motfrågan från Marcus Sjöholm, ekonomichef 

produktionsenheten i Eskilstuna, om att anta uppdraget om en kartläggning. Detta är 

således en studie på uppdrag av Volvo CE i Eskilstuna. Utöver denna uppsats skall en separat 

projektrapport innehållande analys och förslag på förbättringar samt en projektpresentation 

skrivas och lämnas till Volvo CE. Det finns sedan tidigare en kandidatuppsats skriven om 

investeringsarbetet på Volvo CE (Elvén & Alfredsson 2010). Skribenterna fick då i uppgift av 

Volvo CE i Arvika att utarbeta en lathund som hjälpmedel vid investeringskalkylering. Denna 

lathund känner Volvo CE i Eskilstuna inte till. Vår kartläggning baseras ej på ovan nämnda 

studie.  

1.2 Bakgrund 

Volvo Construction Equipment ingår i koncernen AB Volvo som är en av världens ledande 

leverantörer av kommersiella transportlösningar (bolagsfakta.se, 2011-04-08) . Construction 

Equipment (CE) är den del av AB Volvo som tillverkar anläggningsmaskiner. Inom Volvo CE 

heter produktionsenheten Operations. I Operations Europe ingår åtta fabriker, varav fyra 

fabriker i Sverige; Arvika, Braås, Eskilstuna och Hallsberg (koncernpresentation AB Volvo 

2011). I Arvika tillverkas hjullastare och fabriken har 720 anställda. I Braås tillverkas 

dumprar, fabriken har 640 anställda. Fabriken i Eskilstuna har tillverkning av transmissioner 

och axlar, här sitter även en utvecklingsavdelning, inköpsavdelning, en avdelning för 
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eftermarknad med mera. Totalt har Eskilstunafabriken 1700 anställda. I Hallsberg tillverkas 

hytter, här arbetar totalt 380 anställda. (Intern material, Volvo CE Eskilstuna, augusti 2010) 

1.3 Problematisering 

Nyligen har det skett en omorganisation inom Volvo CE och ett tidigare led i organisationen, 

Operations Sweden, har tagit borts. Detta gör att alla fyra svenska fabriker nu rapporterar 

direkt till det högre ledet Operation Europe. Beslut om investeringar över 500 tkr tas på 

Operations Europe nivå eller högre upp i organisationen. Här äskar de fyra fabrikerna pengar 

för investeringar, vilket sker via ett antal standarddokument.  Arbetet med att sammanställa 

den information som skall finnas i dokumenten utförs på olika sätt på respektive fabrik vilket 

gör att dokumenten i dagsläget inte är fullt jämförbara med varandra. Volvo CE vill nu ha 

hjälp med att kartlägga de fyra fabrikernas arbete med investeringar. Studien skall ligga till 

grund för Volvo CE:s förbättringsarbete för ett mer homogent arbetssätt mellan fabrikerna. 

Målet är att i framtiden arbeta likvärdigt vilket skall ge möjligheter till ett större 

erfarenhetsutbyte mellan fabrikerna som förhoppningsvis skall göra Volvo CE ännu bättre på 

att arbeta med investeringar. Fabrikerna tillverkar olika produkter, därför får jämförelsen 

anpassas efter varje fabriks förutsättningar. (Intervju Benita Gustavsson 2011-04-13) En 

kartläggning av hela investeringsprocessen på de fyra fabrikerna blir ett alltför omfattande 

arbete. Att avgränsa studien till delar av processen som innehåller investeringskalkyler är 

därför nödvändigt.  

1.4 Frågeställningar 

Hur arbetar Volvos CE:s fyra fabriker i Sverige med investeringskalkyler? Skiljer sig arbetet åt 

mellan fabrikerna? Om skillnader finns, vad kan förbättras för att göra arbetet mer 

enhetligt?  

1.5 Syfte  

Syftet är att kartlägga arbetet med investeringskalkyler på Volvo CE:s fyra svenska fabriker, 

analysera skillnader i arbetet mellan fabrikerna samt ge förslag till ett mer homogent 

arbetssätt.  
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2. Metod 

I metodavsnittet förklaras och motiveras undersökningsmetod, tillvägagångssätt, 

datainsamling och analysmetod för att uppnå studiens syfte.  

2.1 Undersökningsmetod  

En kvalitativ undersökningsmetod används då studien ämnar skapa en djupare förståelse för 

ämnet (Björklund & Paulsson, 2008, s. 63). Att karlägga, analysera och ge förslag kräver att 

en djupare förståelse för hur arbetet med investeringskalkyler utförs på Volvo CE. Den 

kvalitativa metoden valdes därför då den ansågs ge bäst förutsättningar för att uppnå 

studiens syfte. 

2.2 Tillvägagångssätt  

Ett deduktivt tillvägagångssätt är att genomföra en studie med utgångspunkt i befintlig teori 

(Bryman & Bell, 2005, ss. 23-26). Då ett deduktivt tillvägagångssätt valdes gjordes i första 

skedet av studien litteratursökningar efter relevant litteratur inom ämnet. Sökningar på 

nyckelord som exempelvis investeringskalkylering, investeringsprocess och kalkylmetoder 

gjordes i bibliotekskatalogen på Mälardalens Högskola samt katalogen på Eskilstuna 

Stadsbibliotek vilket gav mycket relevant litteratur. Även äldre uppsatsers källförteckningar 

granskades. Vetenskapliga artiklar söktes i högskolebibliotekets databaser, vilket dock inte 

resulterade i lika många bra träffar. Efter att ha samlat in och läst litteraturen valdes de verk 

som ansågs mest passande. Här konstaterades att flertalet nya böcker hänvisade till äldre 

litteratur inom ämnet. Denna äldre litteratur valdes då som källor då de betraktades som 

betydande för ämnet investeringskalkylering.      

 

Efter att ha färdigställt referensramen studerades företagsinformation för att på bästa sätt 

komma förberedda till intervjuerna. Med befintlig teori och företagsinformation i åtanke 

genomfördes sedan den empiriska undersökningen genom personliga intervjuer på samtliga 

fabriker. Intervjuerna spelades in för att garantera att ingen viktig information gått till spillo. 

Vid skrivande av avsnittet empiri lyssnades inspelningarna igenom innan text författades 
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ned. I samband med skrivandet studerades också avslutade investeringsprojekt för att se hur 

arbetet verkligen gått till. Ett utkast till empirin skickades till respondenterna för granskning 

för att grantera att informationen uppfattats riktigt. När empirin var färdigställd jämfördes 

och analyserades informationen. Slutligen resonerades och diskuterades ett antal förslag på 

förbättringsåtgärder fram utifrån den genomförda karläggningen och analysen. Vid 

framtagandet av förslagen var ingen från Volvo CE delaktig. Under hela processen har varje 

vecka avstämningsmöten hållits med uppdragsgivaren. Då har främst praktiska frågor 

avhandlats.  

2.3 Datainsamling 

Studien baseras på såväl primärdata som sekundärdata vilka presenteras närmare nedan.  

2.3.1 Primärdata 

Primärdata är nyinsamlad data vilken är ämnad att användas till den aktuella studien 

(Björklund & Paulsson, 2008, s. 68). Merparten av studiens primärdata har insamlats genom 

intervjuer vid besök på de fyra fabrikerna i Arvika, Hallsberg, Eskilstuna och Braås. Att 

intervjuerna genomfördes på plats upplevs som viktigt då bättre kontakt med 

respondenterna erhölls. På respektive ort intervjuades ett antal nyckelpersoner som 

frekvent arbetar med investeringskalkylering. Volvo CE i Eskilstuna har hjälpt till med urvalet 

av respondenter vilket ses som en fördel då möjligheten getts att intervjua personer med 

mycket kompetens inom investeringar. Respondenterna har haft motsvarande befattningar, 

något som anses viktigt för att jämförelsen skall bli möjlig. Intervjuerna har genomförts med 

utgångspunkt från ett antal huvudfrågor, vilka intervjupersonen fått ta del av i förväg. 

Intervjufrågeformulär finns i bilaga 1. Vid intervjutillfället ställdes också relevanta 

följdfrågor. Intervjuerna blev således semistrukturerade (Bryman & Bell 2005 sid 363). 

Intervjuerna varade mellan 40- 120 minuter. Kompletterade intervjuinformation har 

insamlats via e-post.   
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2.3.2 Sekundärdata  

Sekundärdata är data som tagits fram i annat syfte än för den aktuella studien (Björklund & 

Paulsson, 2008, s. 67). Sekundärdata i form av företagsinternt material, såsom styrdokument 

och avslutade investeringsprojekt, har kompletterat den primärdata som insamlats genom 

intervjuerna. Internmaterial har främst studerats för att se hur investeringsprojekt hanterats 

i praktiken. Visst företagsinternt material har bifogas till arbetet.  

2.4 Val av analysmetod 

Data i form av intervjusvar och internmaterial har bearbetats och återgivits i beskrivande 

text och egenbearbetade modeller. I analysen har information från respektive fabrik 

jämförts med varandra. Utifrån denna jämförelse har sedan förslag på förbättringar för mer 

homogent arbetsätt kunnat utarbetas. Då syftet är att kartlägga, analysera skillnader samt 

ge förslag till förbättringar anses ovanstående analysformer vara mest passande.  Vilken 

information som offentliggjorts i bilagor har påverkats av respondenternas önskemål, detta 

för att inte känsligt material skall nå allmänheten.  
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3. Referensram 

I avsnittet referensram presenteras befintliga teorier som skall ligga till grund för den 

empiriska undersökningen och analysen.  

3.1 Vad är en investering? 

”Den företagsekonomiska innebörden av begreppet investering är en uppoffring som görs 

idag i syftet att generera nytta i framtiden” (Greve, 2009, s. 541). Genom att göra 

investeringar kan företag skapa sig fördelar gentemot sina konkurrenter.  Det finns många 

olika typer av investeringar, exempelvis ny-, ersättnings- eller kapacitetsinvestering. En 

investering är en anskaffning för varaktigt bruk, till skillnad från konsumtion då något 

anskaffas för omedelbar förbrukning. (Persson & Nilsson, 2007 ss. 8, 14, 34 ff.) 

3.2 Investeringsprocessen  

Arbetet med en investering är en process som sträcker sig över en längre tid och innehåller 

många moment. Processen kan skilja sig åt beroende på vilket företag som undersöks. 

Rubriseringen av delmomenten i en investeringsprocess kan göras på många olika sätt. Yard 

väljer följande steg: 

Initiering - Utveckling – Förankring – Framdrivning – Beslut – Genomförande – Uppföljning 

(Yard, 2001, s. 11). 

3.2.1 Investeringskalkylering 

Ett viktigt verktyg vid beslutsfattande om investeringar är kalkylering. Här utförs beräkningar 

där förväntade in- och utbetalningar jämförs för att bedöma om en investering är lönsam. 

Vid kalkyleringen används investeringskalkyler, ofta flera olika. En investeringskalkyl är en 

modell av verkligheten. Hur mycket information modellen skall innehålla är en avvägning. 

(Andersson, 2008, ss.48 ff.)  
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Figur 1, Modell avbildning av verkligheten, egen bearbetning från Andersson (2008) s. 52 

 

Syftet med en investeringskalkyl är att fatta optimala beslut. Det blir ofta ett val mellan olika 

alternativ. Investeringskalkylen är inte heller det enda som bestämmer vilken investering 

som skall genomföras. Aspekter som investeringens storlek, tillgången av kapital och 

eventuella risker är exempel på vad som spelar roll vid ett genomförande. (Yard, 2001, ss. 

11-13) För att kunna använda investeringskalkyler krävs att ett antal antaganden görs, 

exempelvis ekonomisk livslängd (se nedan), och att vissa värden uppskattas. Dessa värden 

baseras ofta på tidigare data. Vilka värden som väljs påverkar resultatet. Om ett annat värde 

väljs kan resultatet bli helt annorlunda. För att ta optimala investeringsbeslut krävs alltså att 

rätt värden används. Det förutsätter att kalkylanvändaren har fullständig information för att 

ta rationella beslut. I verkligheten har användaren endast begränsad information vilket 

påverkar rationaliteten. Detta leder ofta till ett sökande efter det mest tillfredsställande 

alternativet, som sedan väljs. (Simon, 1957)   

3.2.2 Uppföljning 

I slutet av investeringsprocessen görs ofta någon form av uppföljning där utfallet undersöks. 

Uppföljningen kan ske vid olika tidpunkter, till exempel när investeringen varit i drift en tid 

eller när den ekonomiska livslängden är slut. I uppföljningsarbetet används återigen kalkyler. 

I dessa efterkalkyler används verkliga data, tillskillnad från förkalkylernas uppskattade 

värden. Med hjälp av efterkalkylerna kan en lönsamhetsuppföljning göras som visar om 
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investeringen blivit lika lönsam som förväntat. Efterkalkylerna kan också jämföras med de 

förkalkyler som gjordes innan beslut om investeringen togs. Jämförelsen mellan uppskattade 

värden i förkalkylerna och efterkalkylernas verkliga data kan visa om vissa in- eller 

utbetalningar värderats för högt. Denna information kan ligga till grund för mer exakta 

uppskattningar i framtiden. (Tell, 1980, ss. 217-228) 

3.3 Kalkylmodellens delar 

Innan några vanliga kalkylmetoder presenteras görs här en genomgång av kalkylmodellens 

olika delar. 

 

Figur 2, Investeringsförlopp, egen bearbetning från Andersson (2008) s. 295 

G = grundinvestering 

I = inbetalning per år 

U = utbetalning per år 

a = I-U = årligt inbetalningsöverskott 

n = ekonomisk livslängd 

S = restvärde 

i = kalkylränta 

t0 = tidpunkten då investeringen tas i bruk 
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3.3.1 Grundinvestering (G) 

Grundinvestering är den kapitalsatsning som företag gör i inledningen av investeringen. Låt 

oss använda en nyinvestering av en maskin som exempel. Grundinvesteringen är summan av 

alla utbetalningar då maskinen anskaffas. I grundinvesteringen ingår förutom 

anskaffningskostnaden även alla kringkostnader som maskinen orsakat. Utgifter för 

anpassning av lokaler, internutbildning av personal med mera inryms också. Hela 

grundinvesteringen tas upp vid tidpunkten t0, då maskinen tas i bruk. Då vissa belopp 

utbetalas vid ett senare tillfälle krävs diskontering till tidpunkten t0. (Persson & Nilsson, 

2007, ss. 52-54) 

3.3.2 Löpande inbetalningar (I)  

Löpande inbetalningar är summan av alla inbetalningar som maskinen har inbringat under 

året. Det handlar kanske främst om inbetalningar för sålda varor. Samtliga inbetalningar 

antas inträffa vid slutet av respektive år. (Persson & Nilsson, 2007, s. 55) 

3.3.3 Löpande utbetalningar (U)  

Löpande utbetalningar är alla utbetalningar som maskinen orsakat under året. Det kan 

handla om kostnader för löpande underhåll, eventuella reparationer med mera. Även lön 

(direkt och indirekt) för de arbetare som jobbar med maskinen tas med. Precis som 

inbetalningarna antas utbetalningarna inträffa i slutet av året. Detta gör det möjligt att 

jämföra in- och utbetalningarna med varandra. (Persson & Nilsson, 2007, s. 55) 

3.3.4 Årligt inbetalningsöverskott (a) 

Det årliga inbetalningsöverskottet är skillnaden mellan in- och utbetalningarna. Beloppet kan 

även vara negativt (Persson & Nilsson, 2007, s. 55) 

3.3.5 Ekonomisk livslängd år (n) 

Ekonomisk livslängd är ett mått på hur länge en investering bedöms vara lönsam. Begreppet 

skall inte blandas ihop med den tekniska livslängden vilken visar hur länge maskinen kan 

användas innan den är helt utsliten. (Löfsten, 2002, ss. 69-71) Den ekonomiska livslängden 

kan aldrig överstiga den tekniska. Maskinens ekonomiska livslängd visar hur längde det är 
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lönsamt att behålla maskinen jämfört med att investera i en ny. För att kunna bedöma om 

en investering är lönsam måste ekonomisk livslängd uppskattas. (Persson & Nilsson, 2007, s. 

56)  

3.3.6 Restvärde (S) 

Restvärde är det eventuella värde som maskinen har efter den ekonomiska livslängden. 

Kanske finns det möjlighet att sälja maskinen på en andrahandsmarknad? (Löfsten, 2002, ss. 

90-91 ) Ett annat alternativ kan vara att spara maskinen som backup? Kanske kommer det 

att kosta företaget att göra sig av med maskinen? i sådant fall blir restvärdet negativt. 

(Andersson, 2008, s. 296, Persson & Nilsson, 2007, s. 57)  

3.3.7 Kalkylränta % (i) 

Kalkylränta är företagets avkastningskrav för att genomföra investeringen. Kalkylräntan 

används i flertalet investeringskalkyler för att bedöma lönsamheten. Kalkylräntans skall 

kompensera för den kapitalbindning som investeringen orsakar. Kompensation för en 

förlorad köpkraft, en väntan på framtida inbetalningar och ett ökat risktagande. (Andersson, 

2008, ss. 296-297, Yard, 2001, ss. 23-25)  

 

Kalkylräntans storlek kan bestämmas på flera olika sätt. Vid fastställandet används ofta 

någon form av alternativkostnad för det kapital som satsas. Om företaget finansierar 

investeringen med en blandning av eget och främmande kapital kan vägda kapitalkostnader 

(WACC) användas för att räkna ut alternativkostnaden för det satsade kapitalet. Då 

multipliceras andelen lån (S) med låneräntan (RS). Detta ökas sedan med andelen eget 

kapital (E) multiplicerat med ägarnas avkastningskrav (RE). (Andrén, Eriksson & Hansson, 

2005, ss. 238-250) 

ES R
ES

E
R

ES

S
WACC 





  

 

   (Andrén, Eriksson & Hansson, 2005, s. 248) 
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Ett annat sätt att beräkna alternativkostnaden kan vara att använda avkastningen på bästa 

riskfria placering tillgänglig på marknaden. Om företaget bestämmer sig för att genomföra 

investeringen binds kapital, kapital som annars skulle kunna placeras och förräntas. 

Möjligheten till kapitalplacering försvinner i och med investeringen, vilket gör att 

kalkylräntan minst måste motsvara räntan på den riskfria placeringen. (Persson & Nilsson, 

2007, s. 58)  

 

Utöver alternativkostnaden innehåller kalkylräntan ofta en riskpremie. Det är en 

kompensation för den risk företaget tar när de väljer att investera kapital. Den upplevda 

risken är det som styr riskpremiens storlek. Ju högre upplevd risk desto större riskpremie. 

(Persson & Nilsson, 2007, s. 59)  

 

Räntor och andra förutsättningar ändras under investeringens ekonomiska livslängd, något 

som gör det nästintill omöjligt att bestämma en korrekt kalkylränta då den skall gälla under 

hela perioden. Att räkna fram kalkylräntor för enskilda investeringar kan också bli väldigt 

tidsödande. Många företag använder istället en genomsnittlig avkastning för bolagets 

investeringar som kalkylränta. Företag kan ha olika förräntningskrav på olika typer av 

investeringar. (Persson & Nilsson, 2007, s. 59)  
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3.4 Kalkylmetoder 

Nedan presenteras några av de, i litteraturen, vanligast förekommande kalkylmetoderna.  

3.4.1 Pay-backmetoden 

Pay-backmetoden, eller den svenska översättningen återbetalningsmetoden, visar en 

investerings återbetalningstid (Andersson, 2008, ss. 300-301). Genom att dividera 

grundinvesteringen med de årliga betalningsöverskotten visar metoden hur länge det tar 

innan en investering kan vara återbetalad med hjälp av överkotten. Metoden är därigenom 

starkt likviditetsinriktad. Någon hänsyn tas ej till ränta eller betalningsöverskott efter 

återbetalningstiden i modellens ursprungliga form. Metoden är enkel och kan ses som en 

första grovsållning inför projektet. (Person & Nilsson, 2007, ss. 80-81) Genom åren har 

flertalets studier gjorts på vilka metoder som är mest använda bland svenska företag. Arwidi 

och Yard tar upp flera av dessa studier som påvisar att Pay-backmetoden traditionellt sett 

varit den mest använda kalkyleringsmetoden i Sverige (Arwidi & Yard, 1986, ss. 31-35). Yards 

undersökning från 1987 om vilka kalkylmetoder svenska företag använder visade att 

närmare 80 % använde Pay-back i första eller andra hand. (Yard, 1987, ss. 88, 91) 

 

 

a

G
ingstidÅerbeta ln  

 

 

Lönsamhetskrav: återbetalningstiden är kortare än en på förhand bestämd tidsgräns. 

Vid val mellan investeringsalternativ väljs investeringen med kortast återbetalningstid. 

(Person & Nilsson, 2007, ss. 106) 

 

3.4.2 Kapitalvärdemetod/ Nuvärdemetoden (NPV) 

Kapitalvärdemetoden är en teknik som går ut på att, med hjälp av diskontering, jämföra 

investeringens utbetalningar och inbetalningar. Genom att diskontera alla betalningar till 
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samma tidpunkt med hjälp av kalkylräntan görs de jämförbara. Valfri tidpunkt kan väljas dit 

betalningarna diskonteras, vanligt är dock att välja tidpunkten för grundinvesteringen (t0). 

Väljs tidpunkten t0 kallas metoden nuvärdemetod. (Persson & Nilsson, 2007, ss. 73-76) I 

Yards undersökning från 1987 var kapitalvärdemetoden den näst vanligast förekommande 

(Yard, 1987, s. 91 ). 
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Lönsamhetskrav: kapitalvärde > 0. Vid val mellan olika investeringsalternativ väljs det 

alternativ med högst kapitalvärde. (Persson & Nilsson, 2007, ss. 74-77, 106) 

 

Att använda kapitalvärdemetoden vid jämförelse mellan investeringsalternativ med olika 

stora grundinvesteringar kan bli missvisande vid begränsad kapitaltillgång eftersom 

modellen inte tar hänsyn till kapitalbindningen. I denna situation är de bättre att använda en 

kapitalvärdekvot. Kapitalvärdekvoten erhålls genom att divideras kapitalvärdet med 

grundinvesteringen. (Löfsten, 2002, ss. 34-35) 

 

G

deKapitalvär
dekvotKapitalvär   

 

Lönsamhetskrav: Kapitalvärdekvot > 0. Vid val mellan olika investeringsalternativ väljs det 

alternativet med högst kvot. (Persson & Nilsson, 2007, s. 106) 

3.4.3 Internräntemetoden (IRR) 

Internränta är den avkastning i procent en investering ger. Internräntemetoden syftar till att 

räkna ut en investerings internränta.  Vid diskontering av betalningar till tidpunkten t0 med 

hjälp av internräntan blir kapitalvärdet lika med noll. Förhållandet gör att investeringens 
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internränta kan räknas ut. Beräkningarna är dock problematiska, vilket kräver tillgång till 

dator eller avancerad miniräknare. När Internräntan väl räknats fram kan den jämföras med 

den på förhand bestämda kalkylräntan. (Löfsten, 2002, ss. 38-40, Andersson, 2008, ss. 305-

306) 
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Lönsamhetskrav: internränta > kalkylränta. Vid val mellan olika investeringsalternativ bör 

alternativet med högsta internränta väljas. (Persson & Nilsson, 2007, ss. 76-77, 209, 106) 

 

En modifierad form av Internräntemetoden är tillväxträntemetoden, även kallad 

modifierade Internräntemetoden (MIRR). Internräntemetoden förutsätter att 

inbetalningsöverskotten kan återinvesteras till samma ränta (internräntan). Detta anses vara 

en av Internräntemetodens svagheter. I modifierade Internräntemetoden slutvärdeberäknas 

istället inbetalningsöverskotten med hjälp av kalkylräntan. Här antas istället att överskotten 

placeras till kalkylrätan. (Löfsten, 2002, s. 40) 

3.4.4 Annuitetsmetoden 

Andersson definierar begreppet annuitet som ”en diskontering som fördelar ett belopp på 

ett antal framtida år” (Andersson, 2008, s. 299). Vid användandet av annuitetsmetoden 

diskonteras alla in- och utbetalningar till årliga lika stora belopp (annuiteter). Är 

annuiteterna större än noll är investeringen lönsam. Då annuiteterna är jämt fördelade över 

den ekonomiska livslängden blir investeringar med olika ekonomisk livslängd jämförbara. 

(Persson & Nilsson, 2007, ss. 77-80) 
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Lönsamhetskrav: annuiteter > 0. Vid val mellan olika alternativ bör alternativet med högsta 

annuiteter väljas. (Persson & Nilsson, 2007, s. 106) 

 

I ovanstående formel antas att inbetalningsöverskotten (a) är lika stora varje år. Är dessa 

olika stora krävs först en diskontering till tidpunkten t0 och därefter fördelning jämnt över 

den ekonomiska livslängden. (Persson & Nilsson, 2007, ss. 77-80) 

3.5 Hänsyn till inflation och skatt 

I sina ursprungliga utföranden tar inte de vanligaste kalkylmodellerna (se ovan) hänsyn till 

varken inflation (prisförändringar) eller skatteeffekter. Möjligheten finns dock att, genom att 

modifiera modellerna, beakta dessa effekter. 

 

Ett sätt att beakta inflation är att använda någon form av prisindex, exempelvis 

konsumentprisindex (KPI). KPI är ett mått på prisutvecklingen för konsumentvaror i Sverige 

(www.scb.se, 2011-04-19). Företagets inflationsförväntningar kan baseras på ett genomsnitt 

av KPI under ett antal år. Investeringens betalningsflöden justeras med den förväntade 

inflationen. Det inflationsjusterade värdet används sedan i de ursprungliga kalkylmodellerna. 

(Yard, 2001, ss. 92 ff., 210 ff.)    

 

Normalt tas ingen hänsyn till skatteeffekter vid användandet av investeringskalkyler. De olika 

in- och utbetalningarna som kalkylerna innehåller beräknas nästintill uteslutande brutto. 

Bedömningen om en investering är lönsam eller valet mellan olika investeringsalternativ kan 

dock förändras om hänsyn tas till skatt. Skatt är betalningar som påverkas av storleken på 

investeringens övriga in- och utbetalningar. (Persson & Nilsson, 2007, ss. 127-137) I en 

kalkylmodell där hänsyn tas till skatt justeras en investerings samtliga betalningsströmmar 



   Referensram 

 

- 16 - 

med gällande skattesats. Även kalkylräntan justeras med samma skattesats. Efter gjorda 

justeringar används de nyberäknade värdena på ursprungligt vis i kalkylmodellerna. (Yard, 

2001, ss. 211-212)  
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4. Empiri 

I den empiriska delen återges den genomförda kartläggningen utifrån den referensram som 

presenterats ovan. 

4.1 Financial Policies & Procedures 2011 

Inom koncernen AB Volvo används ”Financial Policies & Procedures”, (FPP), en intern 

handbok (577 sidor) som innehåller information och riktlinjer, som hjälp för företagen inom 

AB Volvo vid hantering av ekonomiska frågor. Handboken inrymmer allt ifrån finansiella 

strategier till värdering av specifika poster i redovisningen. (Financial Policies & Procedurers, 

2011) 

4.1.1 Investeringar 

I avsnittet ”Investments” finns utförlig information om AB Volvos syften och 

tillvägagångssätt vid genomförandet av en investering. Här presenteras olika typer av 

investeringar, hur projekten kan planeras och på vilka nivåer i organisationen beslut skall tas. 

I efterföljande avsnitt finns mer djupgående information om investeringskalkyler. Godkända 

kalkylmetoder att använda inom AB Volvo är Pay-backmetoden, Nuvärdemetoden, 

Internräntemetoden samt Modifierade Internräntemetoden. En konkret genomgång görs av 

hur kalkylmetoderna fungerar och används samt vad de visar. Upplägget här är pedagogiskt 

och liknar till stora delar en lärobok. (Financial Policies & Procedurers, 2011) 

 

Handboken innehåller standarder för kalkylränta och ekonomiska livslängder för olika typer 

av investeringar. Information finns också om hanteringen av inflation och skatteeffekter i 

kalkylerna. Här står att läsa att såväl inflation som skatter normalt inte behöver tas hänsyn 

till vid kalkyleringen, av den enkla anledningen att dessa faktorer antas påverka in- och 

utbetalningarna i lika stor utsträckning. Dock finns undantaget att om prisförändringar eller 

skatteeffekter västentligt antas påverka delar av betalningarna, vilket skulle påverka 

resultatet, bör dessa tas hänsyn till. I handboken används ett exempel med energipriser 

vilka, procentuellt, kan stiga betydligt fortare än inflationen. (Financial Policies & 

Procedurers, 2011) 
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Var i organisationen ett beslut om en investering tas beror på hur stor den är. Följande 

beloppsgränser redovisas i handboken: 

 belopp upp till 0,1 mkr - Chefen för ett produktionsflöde, 

 0,1 - 0,5 mkr - Fabrikschefen på respektive fabrik,  

 0,5 - 2.5 mkr - Chefen för Operations Europe,  

 2,5 - 10 mkr - Chefen för Volvo CE 

 över 10 mkr - Styrelsen AB Volvo 

4.1.2 Krav på underlag 

Vid mindre investeringar, då beslut tas på Europa- eller fabriksnivå, kan handboken 

användas som stöd vid investeringsarbetet. Vid investeringar större än 10 mkr däremot, då 

beslut tas i styrelsen för AB Volvo, kräver AB Volvo att boken följs strikt och att ett antal 

standarddokument skall finnas ifyllda. En ”Investment Request” (se bilaga 2), som innehåller 

en beskrivning av bland annat investeringens säkerhets- och miljöaspekter skall finnas. Vid 

jämförelsen mellan investeringsalternativ måste lagar och regler, miljöpåverkan och 

säkerhet för anställda beaktas. En annan del är en ”TSU” blankett (Tillstånd för Särskild 

Utgift)(se bilaga 3). Det är AB Volvos standardformulär vid äskning av pengar. En 

presentation, oftast i PowerPoint, över hela investeringen används också när projektet 

redovisas för ledningsgruppen. Nu skall även AB Volvos kalkylmall för 

lönsamhetsberäkningar användas, ”Profitability Calculations” (se bilaga 4). Mallen är 

omfattande och innehåller samtliga ovan nämnda kalkylmetoder (Financial Policies & 

Procedurers, 2011) 

4.1.3 Uppföljning 

Det finns också en särskild punkt som behandlar uppföljningsarbetet (”Follow Up”). Här 

framgår att syftet med att göra uppföljningar på avslutade projekt är bland annat att 

undersöka om målen med investeringen uppfyllts, såväl kvalitativa som kvantitativa. En så 

kallad ”Vitbok” skall skrivas på projekt över 10 mkr. I Vitboken beskrivs projektet från start 

till mål. De prognoser som gjorts före investeringens genomförande skall jämföras med 
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verkligt utfall. Uppföljningsinformationen ger erfarenhet som kan ligga till grund för att ännu 

bättre prognoser görs vid kalkylering i framtiden. (Financial Policies & Procedurers, 2011) 

4.2 Arvika 

4.2.1 Arbetet med investeringar  

På fabriken i Arvika används sedan en kort tid tillbaka projektmodell OP Sweden vid 

investeringsprojekt. Projektmodell OP Sweden är resultatet av ett samarbete mellan 

projektledare i Arvika och Eskilstuna. Tidigare använde Arvikafabriken sin egen 

projektmodell. Projektmodell OP Sweden färdigställdes under 2011 i syfte att samtliga 

svenska fabriker, som då ingick i organisationsledet Operations Sweden, skulle arbeta 

likvärdigt. Även om Operations Sweden numera är borttaget är tanken att samtliga svenska 

fabriker skall använda den nya projektmodellen. I Arvika arbetas nu fram ett 

utbildningsmaterial för att utbilda projektledare i projektmodell OP Sweden. (Hans 

Wikstrand 11-04-28, Stefan Wingskog 11-05-16) 

Figur 3, Projektmodell OP Sweden, internmaterial Volvo CE Arvika 2011 
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Projektmodell OP Sweden delar in investeringsprocessen i sex faser. I den första fasen av 

investeringsprojektet, som i modellen kallas initiering, upprättas en problembeskrivning och 

en tidsplan. Materialet granskas därefter av ledningsgruppen för produktion. Om 

ledningsgruppen anser att ett investeringsbehov föreligger startas en förstudie. I 

förstudiefasen utses en projektgrupp med en ansvarig projektledare. Dessa startar nu ett 

omfattande arbete för att ta fram en konceptbeskrivning för investeringen. Denna del av 

processen är väldigt strukturerad. Med hjälp av ett omfattande hjälpmaterial i form av 

exempelvis checklistor garanteras att alla tekniska data undersöks. Även miljöpåverkan och 

säkerhetsaspekter undersöks. (Hans Wikstrand, Stefan Wingskog 11-04-28) 

 

Längre fram i förstudiefasen görs också ett så kallat Business Case. Ett Business Case 

innehåller bland annat investeringskalkyler. Ett Case görs för varje investeringsalternativ. 

Genom att göra Case för de olika investeringsalternativen kan en lönsamhetsjämförelse 

genomföras. Projektledaren rekommenderar sedan vilket alternativ denne anser vara bäst. 

Bedömningen görs utifrån en helhetsbild där miljö, säkerhet och lönsamhet tas i beräkning. 

Projektledaren presenterar sitt Business Case för ledningsgruppen för fabriken. Om projektet 

får godkänt kan materialet skickas högre upp i organisationen för äskning av pengar. (Stefan 

Wingskog 11-04-28) 

 

När ett projekt fått godkänt fortskrider arbetet med faserna projektering, genomförande 

samt idrifttagning. Här väljs nu vilken leverantör som skall användas, köpet genomförs varpå 

investeringen levereras och installeras. Investeringen tas därefter i drift. När en investering 

är tagen i drift avslutas investeringsprojektet i den sjätte fasen som kallas just avslut. Här 

skall nu en kostnadsuppföljning genomföras. Efterkalkyler skall upprättas där verkliga utfall 

jämförs med prognoser. En Vitbok skall skrivas där hela projektet beskrivs från början till 

slut. Syftet med Vitbok är att samla erfarenheter som kan användas vid framtida 

investeringsprojekt. (Hans Wikstrand, Stefan Wingskog 11-04-28) 
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4.2.2 Investeringskalkyler 

Ekonomichefen på fabriken i Arvika berättar att det alltid görs Business Case med AB Volvos 

kalkylmall på investeringar över 100 tkr. I princip skall kalkylmallen användas på alla 

investeringsprojekt där det är möjligt, dock förekommer det att investeringar under 100 tkr 

görs utan att mallen används. Förutom kalkylmallen innehåller ett Business Case i Arvika en 

PowerPoint-presentation, Investment Request samt TSU blankett. Projektledaren har vid 

upprättandet av ett Case tillgång till en controller som kan hjälpa till att ta fram underlag och 

granska kalkylerna. När alla underlag är färdigställda granskas de av ekonomichefen innan de 

presenteras för ledningsgruppen. (Allan Carlsson 11-04-28, 11-05-16, Stefan Wingskog, 

Ronny Olsson 11-04-28) 

 

I kalkylbladet finns ett antal rubriker under vilka projektledaren för in olika in- respektive 

utbetalningar i mallen. Mallen är till stora delar låst vilket gör att projektledaren i Arvika inte 

kan ändra på innehållet utan får anpassa sig efter respektive rubrik. Projektledaren fyller i de 

in- och utbetalningar som investeringen tros föranleda. Dessa baseras på verkliga värden 

hämtade från interna datasystem. Att få med alla tänkbara in- och utbetalningar är dock ett 

problem. I Arvika finns inga hjälpdokument för detta. Underhållskostnader är ett exempel på 

en utbetalning som lätt kan missas. Restvärde beskrivs också som en svår post. 

Projektledaren upplever att inga tydliga direktiv angående restvärdet finns och att det ofta 

glöms bort. Controllern anser att det borde genomföras en bättre granskning som garanterar 

att alla in- och utbetalningar tas med. De är också överens om att kontakten med de andra 

fabrikerna kunde bli bättre för att på så vis få tips och råd i kalkyleringsarbetet. (Stefan 

Wingskog, Ronny Olsson 11-04-28)  

 

På fabriken i Arvika används AB Volvos standarder för ekonomisk livslängd och kalkylränta 

som återfinns i FPPn. Projektledaren och controllern nämner också att hänsyn till skatt eller 

prisförändringar inte tas vid användandet av investeringskalkyler. (Stefan Wingskog, Ronny 

Olsson 11-04-28) 
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4.2.3 Uppföljningsarbetet  

I Arvika är ekonomichefen väl insatt i Volvos krav på uppföljningsarbetet. Att efterkalkyler 

skall göras och jämföras med förkalkylerna, som kan ligga till grund för ett 

förbättringsarbete, känns till. Ekonomichefen tror dock att det finns brister i 

uppföljningsarbetet, något som både Projektledaren och Controllern håller med om. 

Intervjupersonerna är överrens om att efterkalkyler görs för sällan och att detta behöver 

förbättras.  (Allan Carlsson, Stefan Wingskog, Ronny Olsson 11-04-28) 

4.3 Eskilstuna  

4.3.1 Arbetet med investeringar 

I Eskilstuna har en egen modell för arbetet med investeringar, ”Investment Process Map”, 

utarbetats. Investment Process Map samlar hela investeringsprocessen. När ett problem 

upptäcks som kan föranleda en investering startar arbetet med Investment Process Map.  

 

 

Figur 4, Investment Process Map, internmaterial Volvo CE Eskilstuna 2011 
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Investeringen förbereds i det som kallas ”Investment Preparation”. En projektgrupp med 

ansvarig projektledare utses. En plan för hur investeringsarbete skall genomföras tas fram. 

(Benita Gustafsson 11-04-13) 

 

Är investeringen tekniskt avancerad krävs en utförlig sammanställning av de tekniska krav 

som exempelvis en maskin måste klara. I dessa fall använder projektledarna i Eskilstuna 

Projektmodell OP Sweden (vilken ersatt den tidigare projektmodellen PEPP i bilden ovan). 

Projektgruppen tar fram kravbilden och jämför sedan olika alternativ.  Det kan handla om att 

införskaffa en ny maskin, att renovera en befintlig eller att outsourca verksamheten. Är 

investeringen inte tekniskt avancerad behöver inte OP Sweden modellen följas utan ett 

Business Case genomföras direkt efter ”Investment Preparation”. (Benita Gustafsson 11-04-

13, Anette Brannemo 11-04-29) 

 

Med hjälp av Business Case väljs det bästa investeringsalternativet ut. Ett Case görs för varje 

investeringsalternativ varpå de ställs mot varandra. Projektledaren jämför och 

rekommenderar ett alternativ. Vid upprättandet av Business Case har projektledaren hjälp 

av en controller från ekonomiavdelningen. (Benita Gustafsson 11-04-13) 

 

När ett alternativ valts ut granskar controllern och sedan ekonomichefen investeringens 

Case vilket därefter skickas till ”Investment Board”, ledningsgruppen i Eskilstuna, för beslut. 

Även om investeringen är så pass stor att det slutgilltiga investeringsbeslutet skall fattas 

högre upp i organisationen måste den först få ett godkännande från ledningen i Eskilstuna. 

När investeringen fått godkänt i Eskilstuna används Business Caset för att äska pengar högre 

upp i organisationen. (Marcus Sjöholm 11-04-26) 

 

När projektet fått äskade pengar tas offerter in, en leverantör väljs och investeringen 

genomförs. När en investering slutligen tagits i bruk skall en uppföljning med efterkalkyler 

göras. (Marcus Sjöholm 11-04-26) 
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4.3.2 Investeringskalkyler 

I Eskilstuna består ett Business Case alltid av fyra delar; TSU, Investment Request, kalkylblad 

samt en PowerPoint-presentation. På investeringar under 10 mkr, då det inte finns något 

krav på att använda AB Volvos kalkylmall, använder projektledare i Eskilstuna en egen 

kalkylmall som är utarbetad av controllern (se bilaga 5). Projektledaren upplever mallen som 

enklare och mer användarvänlig än AB Volvos kalkylmall då den innehåller färre rader och 

rubriker. Eskilstunas mall innehåller alltid samma kalkylmodeller; IRR, NPV och Pay-back. 

Controllern berättar dock att mallen skall uppdateras, så att även MIRR kommer att finnas 

med. Mallen används vid alla typer av mindre investeringar. Projektledaren får undersöka 

vilka in- och utbetalningar som investeringen kan orsaka, och föra in dessa under respektive 

rubrik i mallen. Värderingen av betalningarna baseras på data från olika interna datasystem. 

Detta för att säkerställa att värderingen blir riktig. Det finns dock en risk att missa någon in- 

eller utbetalning. Projektledaren berättar att avslutade investeringsprojekt är till stor hjälp 

som vägledning vid arbetet med vilka betalningar som skall räknas med.  ”Något bättre 

hjälpmedel borde finnas så att vi är säkra på att verkligen alla betalningsflöden kommer 

med”, säger projektledaren. Mer kontakt med de andra fabrikerna önskas också. Controllern 

berättar att de jobbar på att förbättra kontakten och att de exempelvis gärna delar med sig 

av den egenutarbetade kalkylmallen. (Benita Gustafsson 11-04-26, Michael Schütze 11-04-

29) 

 

Restvärdet är något controllern tycker hanteras bristfälligt. Oftast tas det inte ens med i 

beräkningarna. Här ser Controllern ett förbättringsbehov. Kalkylränta och ekonomisk 

livslängd är förutbestämda, här används standarder från AB Volvos handbok. 

Teknikutvecklingschefen tror att fastställda standarder för ekonomisk livslängd är ett måste 

för att göra en jämförelse mellan olika investeringsalternativ möjlig.  Den ständigt tekniska 

utveckling gör det annars mycket svårt att anta hur länge exempelvis en maskin är 

ekonomiskt försvarbar att äga. Någon hänsyn till skatt eller prisförändringar tas inte vid 

användandet av investeringskalkyler. (Benita Gustafsson 11-04-26, Anette Brannemo 11-04-

29) 
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4.3.3 Uppföljningsarbetet 

Efter att en investering har genomförts skall en uppföljning göras. Fokus ligger på 

kostnadsdrivarna. Har maskinen verkligen sparat så mycket som prognostiserat? Prognoser 

skall jämföras med utfallet. Viktigt är också att undersöka varför eventuella skillnader 

uppstått. (Marcus Sjöholm, 11-04-26) I verkligheten slarvas det ofta med efterkalkylerna. 

Teknikutvecklingschefen menar att upprättandet av efterkalkyler sker mer frekvent idag men 

att det fortfarande ibland missas. Arbetet med efterkalkyler måste förbättras ytterligare då 

det upplevs som viktigt. Projektledaren håller med om att efterkalkyler alltid bör göras. 

Förutom den budgetuppföljning som alltid görs bör värderingen av exempelvis in- och 

utbetalningarna också följas upp. (Anette Brannemo 11-04-29, Michael Schutze 11-04-29) 

 

4.4 Hallsberg  

4.4.1 Arbetet med investeringar 

Hallsberg följer inte Projektmodell OP Sweden och har inte heller någon egen modell att 

arbeta efter. Investeringssamordnaren känner till Projektmodell OP Sweden och dess syfte. 

Om fabriken i Hallsberg i framtiden skall arbeta efter modellen menar 

investeringssamordnaren att inga större förändringar behöver genomföras då dagens 

arbetssätt liknar modellens.  ”Det går inte att jobba på så många andra sätt”. Det som skiljer 

är hur mycket arbetet dokumenteras. (Tommy Karlsson 11-05-09) 

 

När det uppkommer ett problem som kräver en investering är första steget att undersöka 

om eventuell investering ryms i budgeten. Om den inryms utses en tekniker till 

”projektledare”.  Någon projektgrupp finns inte, men projektledaren tar ofta hjälp av sina 

kollegor. Till hjälp finns också Investeringssamordnaren som stöttar projektledaren i bland 

annat administrativa frågor. (Tommy Karlsson 11-05-09) Någon Controller finns inte med i 

arbetet med att ta fram investeringsalternativ. Controllern som intervjuats ser heller inget 

behov av att delta då investeringssamordnaren tidigare arbetat på ekonomiavdelningen och 

därför har den kompetens inom ekonomi som krävs. (Magda Karlsson 11-05-09) 

Projektledaren tar fram en teknisk specifikation över vad som behöver köpas. Olika 
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investeringsalternativ undersöks. Som hjälpmedel har Hallsberg utarbetat en egen checklista 

(se bilaga 6). Denna checklista är ett hjälpmedel där projektledaren får hjälp med områden 

som den eventuella investeringen kan tänkas beröra. Ett exempel är frågor som berör miljö 

och som skall gås igenom med en miljösamordnare. Det krävs en signatur av de berörda 

avdelningarna för att säkerställa att de är insatta i den nya investeringen. Checklistan 

innehåller inga investeringskalkyler, dock räknas Pay-back tiden fram manuellt. 

Investeringssamordnaren rapporterar månadsvis till ledningsgruppen om hur 

investeringsarbetet fortskrider. När processen kommit så långt att det är dags att äska 

pengar granskar Investeringssamordnaren alltid hela materialet. Om checklistan godkänns 

fylls TSU blanketten i. TSU och checklista skickas sedan upp till ledningsgruppen för beslut. 

Eftersom kontinuerlig rapportering skett om hur projekten fortskridit menar ekonomichefen 

att ledningsgruppen är förberedda när äskandet kommer för beslut. När investeringen fått 

godkänt från ledningsgruppen och eventuellt också från högre nivå i organisationen 

fortsätter projektledarens arbete med att genomföra projektet. Offerter tas in, en leverantör 

väljs och investeringen genomförs. (Tommy Karlsson 11-05-09) 

4.4.2 Investeringskalkyler 

Investeringar över 10 mkr görs sällan på fabriken i Hallsberg. Då det görs följs alltid AB 

Volvos standarddokument inklusive kalkylmall, Investment Request och TSU- blanketten. En 

PowerPoint-presentation görs också. I kalkylerna använder Hallsberg den ekonomiska 

livslängd och kalkylränta som är AB Volvos standard och som återfinns i handboken. Hänsyn 

till restvärde tas och prisjusteringar görs i den mån det är möjligt. (Anna-Lena Bäck, Tommy 

Karlsson 11-05-09) 

 

På investeringar under 10 mkr fylls enbart TSU blanketten i med Pay-back och checklistan 

bifogas, ibland bifogas också en PowerPoint-presentation. Några andra lönsamhetskalkyler, 

förutom Pay-back, används inte. Begreppet Business Case används inte alls i Hallsberg. 

(Tommy Karlsson, 11-05-09) Ekonomichefen och Investeringssamordnaren är dock överrens 

om att lönsamhetskalkyler bör göras. ”Organisationen skulle må bra av att tänka mer 

ekonomiskt” (Tommy Karlsson 11-05-09). I dagsläget har de endast tillgång till AB Volvos 
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kalkylmall, som båda upplever som krånglig och svår att arbeta med. Ekonomichefen 

efterfrågar därför en enklare kalkylmall som är lättöverskådlig, ”grafer är bra” (Anna-Lena 

Bäck, 11-05-09). Investeringssamordnaren anser att om AB Volvos kalkylmall skall användas 

oftare måste några anställda utbildas i mallen. Många av projektledarna är tekniker och har 

bristande ekonomikunskaper, för dessa är det svårt att förstå mallen. Här önskar 

ekonomichefen att de hade mer kontakt med de andra fabrikerna så att de kunde ringa och 

få hjälp.  (Anna-Lena Bäck, Tommy Karlsson 11-05-09) 

4.4.3 Uppföljningsarbetet  

Ekonomichefen berättar att efterkalkyler upprättas endast på de största 

investeringsprojekten (över 10 mkr) vilket AB Volvo kräver. På mindre investeringsprojekt 

görs kostnadsuppföljning mot budget. Investeringssamordnaren berättar att projektledarna 

också skriver Vitbok på investeringsprojekt över 1 mkr. Utöver detta görs ingen ytterligare 

uppföljning. Ekonomichefen anser att detta behöver förbättras. Efterkalkyler som ger 

erfarenhet som kan ligga till grund för bättre förkalkyler i framtiden bör göras. (Anna-Lena 

Bäck, Tommy Karlsson 11-05-09) 

4.5 Braås 

4.5.1 Arbetet med investeringar 

Braåsfabriken har ingen egen projektmodell utan varje projektledare har skapat sitt eget 

upplägg. Projektledarna känner till projektmodell OP Sweden, men hittills har modellen inte 

använts vid något investeringsprojekt. Tanken är dock att modellen skall implementeras och 

användas i framtiden. Att arbeta likvärdigt på alla svenska fabriker upplever projektledaren 

som intervjuats som positivt. ”Om modellen skall implementeras i Braås måste den dock 

anpassas så att den passar här” (Andreas Ulvagården 11-05-06). Projektledaren beskriver 

arbetsgången vid investeringsprojekt på Braåsfabriken, vilken i många delar liknar upplägget 

i projektmodell OP Sweden. När ett behov att investera upptäcks upprättas en 

projektbeskrivning med tidsplan. Om ledningsgruppen anser att en investering behöver 

genomföras kan projektet starta. Nu utses en projektledare och en projektgrupp på fem till 

sex personer. Gruppen tar fram en kravspecifikation varpå eventuella budgetofferter tas in. 
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På stora investeringsprojekt görs regelbundet en avstämning med ledningsgruppen. Vid 

mindre projekt görs det dock ingen löpande uppföljning innan det presenteras för 

ledningsgruppen. Ekonomichefen berättar att det finns ett förslag på en uppföljningsmall 

som skall gälla alla investeringsprojekt. Någon controller finns vanligtvis inte med i 

investeringsprocessens inledande faser, dennes uppgift i investeringsprocessen är främst att 

göra budgetuppföljning. Ekonomichefen finns däremot med som stöd i ekonomiska frågor. 

När projektledaren har ett förslag på en investering äskas pengar hos ledningsgruppen. Om 

ledningsgruppen, och eventuellt högre nivåer i organisationen, godkänner projektet 

fortsätter arbetet. Då tas skarpa offerter in, en leverantör väljs ut och investeringen 

genomförs. När investeringen är slutförd görs en uppföljning mot budget. (Andreas 

Ulvagården, Lars Kristiansson, Dante Alarcon 11-05-06) 

4.5.2 Investeringskalkyler 

Vid äskanden för investeringar större än 10 mkr gör fabriken i Braås, likt övriga fabriker, ett 

Business Case med de dokument som AB Volvo kräver; TSU, Investment Request, AB Volvos 

kalkylmall samt PowerPoint-presentation. I kalkylmallen används AB Volvos standarder för 

kalkylränta och ekonomisk livslängd. Hänsyn till prisförändringar tas, till exempel nyligen vid 

en stor investering i ett nytt måleri. Då handlade det om en förväntad ökning av energipriser 

som ansågs påverka investeringen väsentligt. Ekonomichefen är osäker på om alla 

betalningsflöden räknas med i kalkylerna. Projektledaren berättar dock att för att få med alla 

in- och utbetalningar undersöks underhållskostnader och restvärden särskilt. Det senare 

uppskattas oftast genom att undersöka vad befintlig maskin (om ersättningsinvestering) kan 

säljas för. Projektledaren upplever dock AB Volvos kalkylmall som svårhanterad. Om den 

skall användas måste ofta avslutade projekt, där mallen använts, granskas för att få 

vägledning.  Ekonomichefen bekräftar att många i Braås upplever AB Volvos kalkylmall som 

komplicerad. Både projektledaren och controllern menar att anställda i Braås bör utbildas i 

kalkylmallen för att öka förståelsen för den. (Andreas Ulvagården, Lars Kristiansson, Dante 

Alarcon 11-05-06) 
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I Braås görs det många investeringar under 10 mkr. Då görs inget direkt Business Case utan  

underlagen till ledningsgruppen utgörs endast av TSU samt en PowerPoint-presentation. 

Något kalkylblad används inte, dock räknas alltid Pay-back ut manuellt och fylls i TSU:n. 

Några övriga lönsamhetstal i blanketten fylls inte i. (Andreas Ulvagården 11-05-06) 

Ekonomichefen berättar att det inte finns någon tydlig fastställd standard för hur materialet 

till ledningsgruppen skall se ut. ”Materialet kan se väldigt olika ut, ofta är vi inte nöjda”. 

Ekonomichefen ser därför ett behov av bättre rutiner, ”en tydlig mall behövs”. (Lars 

Kristiansson 11-05-06) Controllern delar ekonomichefens uppfattning om behovet av bättre 

rutiner för underlagen. Controllern menar att ett Business Case innehållande fler 

lönsamhetskalkyler bör göras även på dessa mindre projekt. Då bör det också finnas tydliga 

krav på hur Caset skall utformas. Controllern ser behovet av en enkel kalkylmodell som alla 

förstår och kan använda. Projektledaren och controllern önskar ett utökat samarbete mellan 

fabrikerna i investeringsfrågor. Då kan de hjälpa varandra om problem med kalkylmallen 

uppstår eller samarbeta i upphandlingar för att pressa priserna. (Andreas Ulvagården, Dante 

Alarcon 11-05-06) 

4.5.3 Uppföljningsarbetet 

Ekonomichefen berättar att Vitbok alltid skrivs på större investeringsprojekt, något som 

projektledaren bekräftar. På samtliga investeringar görs dessutom en budgetuppföljning. 

Några riktiga efterkalkyler görs dock inte. (Andreas Ulvagården, Lars Kristiansson 11-05-06) 

Controllern intygar att budgetuppföljning alltid görs men att några ytterligare efterkalkyler 

inte upprättas. Här menar controllern att det saknas rutiner. ”Eftersom det ofta inte görs 

några förkalkyler blir uppföljningen dålig”. Efterkalkyler där utfall jämförs med prognoser bör 

göras. (Dante Alarcon 11-05-06) 
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5. Analys 

I avsnittet analys analyseras och jämförs data från kartläggningen i empirin med 

utgångspunkt från referensramen. 

5.1 Arbetet med investeringar 

Efter att ha genomfört den empiriska undersökningen har en rad olikheter i arbetet med 

investeringar på Volvo CE:s fabriker kunnat urskiljas. Även om arbetsgången på fabrikerna 

liknar varandra i många avseenden finns tydliga skillnader mellan fabrikerna. I Eskilstuna och 

Arvika finns projektmodell OP Sweden att följa vid investeringsprojekt. Mallen är ett resultat 

av ett gemensamt arbete mellan projektledare från de båda fabrikerna. Eskilstunafabriken 

använder dessutom Investment Process Map, en modell av hela investeringsprocessen som 

de själva arbetat fram. I Hallsberg används en egenutarbetad checklista medan Braås i 

dagsläget inte följer någon projektmodell alls. Braås ämnar dock att i framtiden arbeta efter 

projektmodell OP Sweden. Hur delaktiga controllers eller andra från ekonomiavdelningarna 

är i investeringsprojekten skiljer sig också åt mellan fabrikerna. I Eskilstuna finns en 

controller med som hjälp, dessutom granskas Business Caset av controllern och 

ekonomichefen innan det lämnas till ledningsgruppen. I Arvika och Braås finns ingen 

controller med vid upprättandet av kalkylerna, däremot finns ekonomichefen till hands som 

ett stöd vid behov. I Hallsberg finns en investeringssamordnare som granskar alla 

investeringsprojekt innan de går till ledningsgruppen. Investeringssamordnaren har tidigare 

arbetat på ekonomiavdelningen, därför anses inte någon ytterligare assistans i ekonomiska 

frågor vara nödvändig.  

5.2 Investeringskalkyler 

Vid investeringar upp till 10 mkr är skillnaderna stora vad gäller användandet av 

investeringskalkyler. I Arvika görs Business Case på i princip alla investeringar och som 

kalkylmall används alltid AB Volvos kalkylmall som innehåller Pay-back, Nuvärdemetoden 

(NPV), Internräntemetoden (IRR) samt Modifierade Internräntemetoden (MIRR). I Eskilstuna 

har en egen kalkylmall utarbetats vilket används i Business Case på investeringar under 10 
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mkr. Eskilstunas kalkylmall innehåller Pay-back, Nuvärdemetoden (NPV) samt 

Internräntemetoden (IRR). Modifierade Internräntemetoden (MIRR) finns i dagsläget inte 

med, bladet skall dock uppdateras så att även MIRR räknas fram. I Braås och Hallsberg 

används inga kalkylmallar med kalkylmetoder alls vid investeringar under 10 mkr, dock 

räknas Pay-back ut manuellt. Annuitetsmetoden används inte på någon av fabrikerna.  

 

Samtliga fabriker använder däremot AB Volvos standarddokument inkluderat AB Volvos 

kalkylmall, på investeringar över 10 mkr, vilket är tvingande enligt handboken FPP. AB Volvos 

kalkylmall innehåller Pay-back, Nuvärdemetoden (NPV), Internräntemetoden (IRR) och 

Modifierade Internräntemetoden (MIRR). Respondenter från samtliga fabriker upplever dock 

AB Volvos kalkylmall som omfattande och svår att arbeta med.  

  

Samtliga fabriker har svarat att när de använder kalkyler innehåller de den kalkylränta och 

ekonomiska livslängd som finns i handboken FPP. Restvärdet är något som hanteras olika på 

fabrikerna. I såväl Arvika som Eskilstuna, de fabriker som använder kalkyler oavsett 

investeringens storlek, uppges att restvärdet ofta glöms bort i kalkylerna. Här har 

framkommit att det överhuvudtaget är svårt att veta om alla betalningar som investeringen 

kan tänkas orsaka finns med i kalkylerna. I Braås görs en utförlig undersökning av alla 

tänkbara in- och utbetalningar, men även här finns viss osäkerhet huruvida alla betalningar 

tagits med. Vid ersättningsinvesteringar i Braås används dock det restvärde som befintlig 

maskin har i den nya investeringskalkylen. Projektledaren i Braås har svarat att de tagit 

hänsyn till prisförändringar vid ett investeringsprojekt. Då räknades en förväntad framtida 

ökning av energipriset med. I Hallsberg uppger också ekonomichefen att hänsyn till 

prisförändringar tas i den mån det är möjligt. I Eskilstuna och Arvika görs det däremot inte. 

Skatteeffekter tar inte någon fabrik hänsyn till. 

5.3 Uppföljningsarbetet 

Även om arbetet med investeringar skiljer sig åt mellan fabrikerna är respondenterna 

överrens om en sak som fungerar dåligt och måste förbättras. I arbetet med efterkalkyler 

upplever intervjupersoner från samtliga fabriker att det finns brister. Här saknas tydliga 
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rutiner för hur uppföljningsarbetet skall utföras. Budgetuppföljning görs medan efterkalkyler 

i regel endast upprättas på större investeringsprojekt. Samtliga respondenter är överrens om 

att det är viktigt att göra efterkalkyler och ser därför ett behov att bli bättre.  

5.4 Övriga reflektioner 

Respondenter från samtliga fabriker har svarat att de önskar mer kontakt med sina kollegor 

på de andra fabrikerna. Detta främst för att kunna utbyta erfarenheter med varandra. Det 

finns en vilja bland respondenterna att arbeta likvärdigt med investeringar på fabrikerna. Vid 

flera intervjuer har det därför uttryckts önskemål om tydligare riktlinjer och formaliserade 

rutiner att arbeta utifrån även vid mindre investeringar. Hjälpmedel som kan underlätta 

arbetet med investeringskalkyler efterfrågas också. Främst behövs verktyg för lättare 

hantering av AB Volvos kalkylmall, då den av flertalet respondenter upplevs som 

komplicerad. Här har respondenterna föreslagit såväl internutbildning som hjälpmedel i 

form av checklistor för att undersöka vilka in- och utbetalningar som investeringen kan 

tänkas orsaka. I både Hallsberg och Braås, där det inte används kalkyler på investeringar 

under 10 mkr, efterfrågas också en enklare kalkylmall som kan användas vid dessa tillfällen.   
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6. Slutsats  

Nedan presenteras utifrån karläggningen i empirin och jämförelsen i analysen ett antal 

förslag på förbättringsåtgärder som kan leda till ett mer homogent arbetssätt.  

 

Då de svenska fabrikerna inom Volvo CE i framtiden vill arbeta likvärdigt och på så sätt kunna 

ha ett större erfarenhetsutbyte mellan fabrikerna vilket förhoppningsvis skall leda till ett 

ännu bättre arbete med investeringar bör det första och viktigaste steget vara att fabrikerna 

skall arbeta efter en och samma projektmodell. Om alla projektledare arbetar efter samma 

modell ges möjligheten till ett utökat samarbete mellan fabrikerna. Då projektmodell OP 

Sweden togs fram i syfte att användas på samtliga svenska fabriker, i dåvarande 

organisationsledet Operations Sweden, rekommenderas att denna används. När modellen 

skall implementeras i Braås och Hallsberg kan det utbildningsmaterial som nu utarbetas i 

Arvika användas. I projektgruppen bör en controller, eller annan person från 

ekonomiavdelningen, ingå eller åtminstone granska projektet innan det skickas vidare till 

ledningsgruppen för beslut. Om någon med ekonomikunskaper kontrollerar materialet 

minskar risken för fel i beräkningarna. 

 

 

Figur 5, Gemensam projektmodell, egen bearbetning av Projektmodell OP Sweden. 
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Vid jämförelsen mellan fabrikerna i avsnittet analys har stora skillnader i användandet av 

kalkylmallar innehållande investeringskalkyler påvisats. Skillnaderna mellan fabrikernas 

underlag för beslut vid äskanden gör att de i dagsläget inte är helt jämförbara med varandra. 

Därför föreslås att likvärdiga Business Case upprättas. Om projektledare på alla fabriker gör 

likvärdiga Business Case blir alla underlag för beslut jämförbara. Business Case bör därför 

göras på samtliga investeringar över 100 tkr, då beslut tas av fabrikschefen eller högre upp i 

organisationen.  

 

Ett Business Case bör innehålla AB Volvos kalkylmall. Om AB Volvos kalkylmall alltid används, 

oavsett storlek på investeringen, blir projektledarna efter en tids användning vana att 

hantera mallen. Några respondenter har efterfrågat internutbildning i kalkylmallen. Att 

utbilda projektledarna och anställda på ekonomiavdelningen, vilka är de frekventa 

användarna, rekommenderas då det ökar förståelsen för mallen. En checklista föreslås också 

som hjälpmedel till mallens användare, för att utreda vilka in- & utbetalningar som skall 

finnas i kalkylen. Checklistan kan utformas likt den som används i Hallberg men bör istället 

innehålla ett antal tänkbara betalningar som investeringen kan orsaka. Exempel kan vara 

restvärdet, vari inkomst vid försäljning av maskin efter den ekonomiska livslängden eller 

utgift för skrotning skall finnas med. Checklistan bör även innehålla punkter som utreder 

huruvida hänsyn till prisförändringar skall tas.  

 

Kartläggningen visar brister hos samtliga fabriker brister vad gäller upprättandet av 

efterkalkyler. De som intervjuats är dock överrens om vilken av att göra efterkalkyler och ser 

här ett behov att bli bättre. Efterkalkyler rekommenderas därför på alla investeringar där ett 

Business Case gjorts. Om efterkalkyler upprättas enligt samma mall som förkalkylerna 

möjliggörs en jämförelse mellan prognos och utfall. Genom att jämföra för- och efterkalkyler 

samlar projektledaren på sig erfarenhet som kan leda till bättre förkalkyler i framtiden.  
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Då kartläggningen visar att anställda på fabrikerna vill ha mer kontakt med kollegor från 

övriga fabriker i investeringsfrågor föreslås slutligen att ett investeringsråd bildas. I rådet kan 

en eller flera representanter från respektive fabrik sitta med. Rådet har förslagsvis 

sammankomster en gång per halvår. Syftet med ett investeringsråd är att skapa ett forum 

där frågor rörande investeringar kan diskuteras. Här kan också erfarenheter från pågående 

eller avslutade investeringsprojekt utbytas. Rådet representanter är ansvariga för att 

respektive fabrik genomför de förändringar som behövs för att arbetet ska bli likvärdigt.  

Rådets uppgift kan också vara att i framtiden vidareutveckla den projektmodell, checklista 

och övriga hjälpmedel som finns till hands vid investeringsprojekten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, Investeringsråd, egen bearbetning
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Bilagor 

Bilaga 1.  Intervjufrågor Volvo CE  

Inledande frågor: 

1. Vilken befattning har du inom Volvo CE? 

2. Vad har du för utbildning?  

3. Hur länge har du jobbat i din nuvarande tjänst? 

 

Frågor om investeringar: 

4. Hur frekvent arbetar du med investeringar?  

5. Vad har du för roll i investeringsprojekt, vilka delar är du delaktig i? 

6. På vilken nivå i organisationen tas investeringsbesluten? Finns beloppsgränser? 

7. Finns det riktlinjer från Volvo/ VCE om hur investeringsarbetet skall utföras? Följer ni 

dessa riktlinjer? 

Investeringsprocessen: 

8. Använder ni er utav ”Investment Process Map”? Om inte, används något annat 

system? 

9. Hur ser arbetsgången ut när en investering skall genomföras?  

10. Hur följs projektet upp under projekttiden? Ex. jämförs budgeterade kostnader med 

verkligt utfall? 

11. Hur arbetar ni med uppföljningsarbete på tidigare projekt? Efterkalkyler? Vad 

används dessa till?  

Krav på investeringen (tekniska):  

12. Hur tas (den tekniska) kravbilden fram för en planerad investering?  

13. Hur tas investeringsalternativ, som motsvarar kraven, fram? 

14. Hur jämförs alternativen?  

15. Vilka (tekniska) krav väger tyngst vid val mellan investeringsalternativ?  

16. Vilka andra aspekter (förutom de tekniska egenskaperna) utgör beslutsunderlaget vid 

val mellan investeringsalternativ?  

Business Case: 

17. Berätta lite om hur ni arbetar med Business Case, hur ser ett Case ut hos er? 

18. Vilka underlag används för att fylla i TSU?  



 

 

19. Använder ni standardiserade modeller/formulär vid kalkyleringen?  

20. Vilka kalkylmodeller använder du/ni? IRR, MIRR NPV, Pay-back? Varför valdes dessa?  

21. Används olika kalkylmodeller vid olika typer av investeringar? Ex nyinvesteringar/ 

ersättningsinvesteringar? 

22. Vilka andra aspekter, förutom investeringskalkylerna, utgör beslutsunderlaget när ni 

skall göra en investering/ Vid val mellan investeringsalternativ? Miljö? Säkerhet? 

23. Ställer ni olika krav på underlagen för investeringar vid olika beloppsgränser? Varför? 

Vilka beloppsgränser? 

Kalkylernas innehåll: 

24. Vilka inputs används i kalkyleringen? (Personal, kassationer mm) Hur värderas dessa?  

25. Hur hanteras reservdelar och underhållskostnader? 

26. Är det alltid samma inputs eller ändras de beroende på projekt? 

27. Hur bestäms ekonomisk livslängd? 

28. Hur bestäms kalkylräntan? Hur ofta justeras den? 

29. Hur bestäms restvärdet? 

30. Tas hänsyn till skatt eller prisförändringar? Varför/varför inte? 

31. Finns det krav på återbetalningstiden, får ett projekt bli hur långsiktigt som helst? 

Samarbete: 

32. Hur mycket kontakt har ni med de tre övriga siterna? Samarbetar ni? Hur? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2.  Investment Request 

 

Investment Request 

Request 

Xxx 

 

Allocation key:  Xxx 

Issued by: Xxx 

Previously approved by: Xxx 

 

Name of Investment: Xxx 

Location: Xxx 

 

Category: Xxx 

Type: Xxx 

 

Reason for the Investment 

Xxx 

 

Description of the Investment 

Xxx 

 

Motivation of Proposed Solution 

Xxx 

 

Description of Alternative to the proposed solution 

Xxx 

 

Environmental effects 

Xxx 

 

Main Assumptions in the calculation 

- Currency rates 



 

 

- Inflation 
- Calculation period 
- Residual value 
- Volumes 
- Price 
- Effect on Standard Cost 
- Other 

 

Profitability 

- NPV 
- IRR 
- MIRR 
- Pay back 

 

Cash Flow 

 Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 6 Yr 7 Yr 8 Yr 9… 

PPE          

Working 

capital 

         

Oth. 

Outgoing 

         

Oth. Ingoing          

Total ISO          

Total Acc          

 

 

Sensitivity/Risk analysis 

Xxx 

Public funding  

Xxx 

Follow up, proposed date 

Xxx 



 

 

Bilaga 3. TSU 



 

 

Bilaga 4. Utdrag ur AB Volvos Profitability Calculations  

 



 

 

Bilaga 5. Kalkylblad Eskilstuna 

 

 



 

 

Bilaga 6. Checklista Hallsberg 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


