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Problems:  How would a decision model that takes into account more aspects and 

dimensions than just the financial aspect look for smaller service compa-

nies? What aspects are important to consider in such a decision model? 

 

Purpose:  The purpose of this master thesis is to develop a decision model based on 

previous research, to improve decision making in smaller service com-

panies – by considering perspectives that traditional investment calcula-

tions ignore.  

 

Method:  The study was qualitative and was based on both primary and secondary 

data. As data collection method for the development of the model we 

used literature search on previous research. The study’s primary data 

consisted of responses from five smaller service companies. The model 

was evaluated empirically by five smaller service companies to explore 

the model’s practical relevance and applicability. 

 

Conclusions:  The study confirmed the need for a comprehensive investment decision 

model, since it has been clearly shown that aspects other than the tradi-

tional calculation methods could have big impact on an investment deci-

sion. The key factors for small service companies has shown to be cus-

tomer relationships, previous experience, competitors and corporate 

strategy. The developed model was based on these factors and was con-

sidered as useful and interesting by the responded companies. 
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Problem-  

formuleringar:  Hur kan en beslutsmodell som tar hänsyn till fler aspekter och dimens-

ioner än enbart det finansiella se ut för mindre tjänsteföretag? Vilka 

aspekter är viktiga beakta i en sådan beslutsmodell? 

 

Syfte:  Syftet med denna magisteruppsats är att med utgångspunkt i tidigare 

forskning utveckla en modell för att förbättra beslutsfattandet i mindre 

tjänsteföretag, genom att beakta perspektiv som traditionella investe-

ringskalkyler förbiser.  

Metod:  Studien var av kvalitativ karaktär och baserades på såväl primärdata som 

sekundärdata. Som datainsamlingsmetod för framtagandet av investe-

ringsmodellen användes till störst del litteratursökning om tidigare 

forskning. Studiens primärdata utgjordes av responsen från fem mindre 

tjänsteföretag, som utvärderade den framtagna modellens praktiska rele-

vans och applicerbarhet. 

 

Slutsats:  Studien bekräftade att ett behov av en heltäckande modell för investe-

ringsbeslut finns eftersom det tydligt har visat sig att andra aspekter än 

de traditionella kalkylmetoderna kan ha minst lika stor inverkan på ett 

investeringsbeslut. De viktigaste faktorerna för mindre tjänsteföretag har 

utöver det finansiella visat sig vara företagets anställda, kundrelationer, 

tidigare erfarenheter, konkurrenter och företagets strategi. Den framtagna 

modellen som bygger på dessa faktorer ansågs av de responderade före-

tagen som användbar och intressant. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till detta examensarbete. Den beskrivna bakgrunden 

leder fram till en problemdiskussion som i sin tur leder fram till studiens frågeställningar och 

syfte. Därefter presenteras målgruppen och den fortsatta dispositionen. 

1.1 Bakgrund 
Sedan 1990-talet har flera branscher mött stora förändringar, och tjänstesektorn är inget un-

dantag. Förändringarna har bland annat yttrat sig genom snabbare teknikutveckling, ökad fo-

kusering på kundvärde och kunskaps- och kompetensutveckling.
1
 Den höga förändringstakten 

och hårda konkurrenssituationen som idag råder påverkar även företags interna arbete med 

investeringar, då dessa ökade krav också inneburit ett ökat investeringsbehov för att kunna 

behålla marknadsandelar. Det är av stor vikt att företag genomför investeringen vid rätt tid-

punkt och till rätt kostnad, annars finns det risk för att det investerande företaget binder kapi-

tal i ett projekt som inte borde genomföras utan istället borde användas till ett annat alterna-

tiv.
2
  

Investeringsbedömning är en viktig del av planeringen i ett företag och innebär identifiering 

och utvärdering av olika investeringsalternativ. Investeringsbeslut är ofta mycket komplexa 

och studier har visat att dessa beslut ofta är mer komplexa än vad litteratur om traditionella 

kalkylmetoder visar.
3
 Kritiker till traditionella kalkylmetoder hävdar att beslutsfattande uti-

från de traditionella kalkylmetoderna inte är tillräckliga idag då de ofta görs med att alltför 

kortsiktigt perspektiv. Med anledning av detta bör en utförlig analys av ett investeringsprojekt 

göras för att det investerande företaget ska ha möjlighet att uppnå en långsiktig och konkur-

renskraftig position.
4
  

1.2 Problemdiskussion 
Ett problem som mindre företag ofta står inför i investeringssituationer är att det inte finns 

tillräckligt med information för att trovärdiga antaganden ska kunna skapas, vilket är en förut-

sättning för att arbeta med de traditionella investeringskalkylerna.
5
 Att beakta strategiska och 

mer kvalitativa aspekter och dimensioner är därför nödvändigt inför ett investeringsbeslut, 

men vad för information krävs idag för att fatta ett så optimalt beslut som möjligt? Hur ska 

beslutsfattarna göra för att kunna fatta ett beslut där alla viktiga dimensioner beaktas?  

De metoder och kriterier som används inför investeringsbeslut skiljer sig mellan mindre res-

pektive större företag. Mindre företag saknar ofta personalresurser och har därför inte tid eller 

kompetens att analysera ett investeringsprojekt på samma djup som större företag har. Mindre 

företag begränsas också ofta av tillgång på kapital. Studier har visat att magkänslan är den 

                                                 
1
 Alpenberg & Karlsson (2005) 

2
 Kinnander (1996) 

3
 Danielson & Scott (2006) 

4
 Ibid 

5
 Ibid 
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viktigaste delen i investeringsbeslut för mindre företag, i synnerhet bland mindre företag i 

tjänstesektorn som gjorde ersättningsinvesteringar.
6
 

Ett flertal tidigare studier visar att mindre företag i första hand använder sig av bootstrapping-

tekniker när investeringsbeslut ska fattas. Dessa tekniker kännetecknas av att beslutsfattandet 

sker med sin grund i erfarenheter från tidigare investeringssituationer; att beslutsfattarna går 

på sin magkänsla.
7
  Detta leder oss fram till frågan, hur går nyetablerade företag som inte har 

någon investeringserfarenhet tillväga för att fatta beslut? 

Det mesta som idag finns skrivet när det gäller tillvägagångsätt vid investeringsbeslut är riktat 

mot större företag
8
, och ett citat av Ralph Palliams, professor i företagsekonomi, som leder 

fram till denna studies frågeställningar och syfte lyder: 

 

”Eftersom mindre företag är så många fler till antalet än vad de större företagen är, borde 

det väl vara passande att skapa metoder och teorier som är mer anpassade efter deras inve-

steringssituation?”
9
 

1.3 Frågeställningar 
Med stöd av problemdiskussionen baseras denna studie på följande frågeställningar: 

 Hur kan en beslutsmodell som tar hänsyn till fler aspekter och dimensioner än enbart 

det finansiella se ut för mindre tjänsteföretag? 

 Vilka aspekter är viktiga att beakta i en sådan beslutsmodell? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna magisteruppsats är att med utgångspunkt i tidigare forskning utveckla en 

modell för att förbättra beslutsfattandet i mindre tjänsteföretag, genom att beakta perspektiv 

som traditionella investeringskalkyler förbiser.  

1.5 Målgrupp 

Studiens primära målgrupp utgörs av ägare eller ekonomiansvariga på mindre tjänsteföretag. 

Till målgruppen hör också studenter och andra som intresserar sig för investeringsbeslut. 

1.6 Fortsatt disposition 
I det andra kapitlet som är studiens metodkapitel beskrivs hur studien har genomförts för att 

uppnå syftet och besvara frågeställningarna. I detta kapitel redogörs för vald forskningsansats 

och forskningsstrategi samt övriga för studien relevanta metoddelar där även resonemang 

kring studiens validitet, reliabilitet och objektivitet förs. Uppsatsens tredje kapitel utgörs av 

det teoretiska ramverk där tidigare forskning inom ämnet presenteras. Det är i detta teoretiska 

kapitel som den framtagna modellen delvis har sin grund. I det fjärde kapitlet utarbetas rele-

vanta dimensioner för modellen, med stöd i tidigare forskning. I det empiriska kapitlet redo-

görs för den respons som erhållits från fem mindre tjänsteföretag med kommentarer om mo-

                                                 
6
 Danielson & Scott (2006) 

7
 Ekanem (2005) 

8
 Block (1997) 

9
 Palliams (2005) s. 337 
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dellens praktiska användbarhet. I kapitel sex som är uppsatsens analyskapitel ställs den insam-

lade empirin mot teorin i syfte att identifiera likheter och skillnader. I det sjunde och sista 

kapitlet presenteras de slutsatser som kunnat dras som ett resultat av studien, följt av en kor-

tare diskussion samt förslag till fortsatt forskning. 

 

Figur 1: Egen illustration av studiens fortsatta disposition. 
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2 Metöd 
I detta kapitel presenteras uppsatsens metod. Inledningsvis redogörs för vald forskningsan-

sats och forskningsstrategi. Vidare presenteras det urval som har gjorts, hur datainsamlingen 

har skett samt en diskussion om studiens validitet, reliabilitet, objektivitet och generaliser-

barhet. Avslutningsvis presenteras käll- och metodkritik mot den egna studien samt forsk-

ningsetiska aspekter. 

2.1 Forskningsansats 
Forskning innebär att studera ett samband mellan empiri och teori, med olika förhållningssätt 

som grund. Vetenskapligt arbete följer vanligtvis två huvudlinjer, antingen den deduktiva eller 

induktiva linjen.
10

  

Detta examensarbete utgår till stor del från befintlig teori inom ämnet som senare prövas i 

empirin, vilket till stor del följer den deduktiva linjen som innebär att forskaren utgår från det 

som är känt inom området och testar teorier i samverkan med empirisk information.
11 Exa-

mensarbetets karaktär ligger långt ifrån den induktiva extremen då syftet inte är att skapa ny 

teori inom ämnet. Forskningen tar sin utgångspunkt i magisteruppsatsen teoretiska referens-

ram som är grunden för investeringsbeslutsmodellen.  

2.2 Forskningsstrategi 

Beroende på vilken typ av information som behövs för att genomföra en studie finns olika 

strategier att använda sig av, de två övergripande är kvantitativ respektive kvalitativ metod. 

Datainsamlingen har skett i enlighet med en kvalitativ forskningsstrategi.  Ambitionen vid 

kvalitativ forskning är att få en djupare kunskap om det som studeras och ofta är syftet att få 

förståelse för något utifrån människors perspektiv och beskrivningar, genom exempelvis in-

tervjuer, fallstudier och egna observationer.
12

 Detta val av forskningsstrategi motiveras av att 

en kvalitativ metod passar examensarbetets syfte bäst. Då ämnet är komplext och kräver en 

djupgående undersökning hade kvantitativa metoder inte varit gynnande. 

2.3 Urval 
Urvalet av de företag som gett återkoppling på den färdiga modellen har valts ut utifrån tre 

kriterier; att de klassificeras som mindre företag, verkar inom tjänstesektorn samt att två av 

företagen har tidigare erfarenhet av investeringsbeslut medan de resterande tre företagen är 

nyetablerade och inte har någon erfarenhet. Detta motiveras av att vi ville se huruvida mo-

dellen kunde vara användbar för både företag med och utan investeringsbeslutserfarenhet. 

Urvalet av enskilda respondenter på företagen har gjorts baserat på att det är ägarna som har 

mest insikt i företagets investeringsarbete, vilket i samtliga fall är respektive företags VD eller 

delägare. Vi har som tidigare nämnt fokuserat på mindre företag, och har således inte studerat 

forskning som rör större företag och heller inte utformat modellen för större företag. Definit-

ionen för att ett företag ska klassificeras som mindre är enligt Bolagsverket om företaget har 

                                                 
10

 Olsson & Sörensen (2011) 
11

 Bryman & Bell (2005) 
12

 Olsson & Sörensen (2011) 
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mindre än 50 anställda, mindre än 40 Mkr i balansomslutning eller 80 Mkr i omsättning.
13

 Om 

mer än ett av dessa villkor är uppfyllda klassificeras ett företag som mindre. Vidare avgränsar 

vi oss således till att skapa en modell som är lämplig för tjänsteföretag i första hand då dessa 

har vissa speciella särdrag som kan vara viktiga att väga in inför investeringsbeslut.  

2.4 Datainsamling och tillvägagångssätt 

I denna studie har både primära och sekundära källor använts, där de sekundära källorna ut-

görs av tidigare forskning inom ämnet och de primära källorna är respons från de fem företa-

gens ägare. 

Flerfallstudie 

Med anledning av att det finns tidigare forskning om investeringsbeslutsprocessen i mindre 

företag anser vi att det finns en bred bas att utgå ifrån för utvecklingen av modellen. Då syftet 

är att utveckla en generellt applicerbar beslutsmodell för mindre tjänsteföretag, och inte för 

något specifikt företag ser vi inga problem med att modellen baseras på tidigare studier som 

inte är genomförda av oss utan ser det snarare som något positivt då det ger ett bredare per-

spektiv. Vår strävan har därför inte varit att få en förståelse för ett enskilt företags beslutspro-

cess utan en generell kännedom om vilka påverkansfaktorer som finns för mindre företag vid 

investeringsbeslut. Det krävs ofta mycket tid och stora resurser för att genomföra multifallstu-

dier
14

, vilket ytterligare motiverar vårt val att ta avstamp i redan genomförda studier då resurs- 

och tidsramen för denna magisteruppsats är begränsad. 

Primärdata – kvalitativa intervjuer 

Studiens primärdata består av de intervjuer som genomförts med respektive VD/delägare i 

fem mindre tjänsteföretag efter att ha presenterat investeringsbeslutsmodellen i skriftlig och 

illustrativ form. Respondenterna fick via mail ta del av vårt framarbetade material (hela kapi-

tel fyra som behandlar investeringsbeslutsmodellen skickades ut), och några dagar senare ge-

nomfördes mailintervjuer med de frågor som återfinns i Bilaga 1. Att mailintervjuer valdes 

beror på att två av företagen är belägna på ett sådant avstånd att fysiska intervjuer inte hade 

varit möjligt för någon av parterna. Med anledning av detta genomfördes samtliga intervjuer 

via mail då vi ville att det skulle ske på ett enhetligt sätt. 

Kvalitativa intervjuer kan enligt metodlitteraturen struktureras på tre sätt; strukturerade, semi-

strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer ligger en check-

lista till grund för de ämnen som ska behandlas i intervjun
15

, vilket är fallet i vår studie. Inter-

vjufrågorna utformades på ett sådant sätt att respondenterna hade möjlighet att utveckla sina 

svar genom delvis öppna frågor, men vi hade ändå en grund för de ämnen som skulle behand-

las. Detta metodval möjliggjorde att respondenterna till viss del kunde avvika från de fast-

ställda intervjufrågorna och bidra med ytterligare information. Reliabiliteten och validiteten 

riskerar att bli lägre när den semi-strukturerade intervjumetoden används eftersom det är svårt 

att uppnå standardiserade svar, men detta anser vi inte ha haft någon signifikant påverkan på 

studiens resultat. Alla respondenter fick samma frågeformulär och formuläret skickades ut 

                                                 
13

 Bolagsverkets webbplats (2013) 
14

 Yin (2009) 
15

 Darmer (1995) 
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tillsammans med den framtagna modellen i god tid för att respondenterna skulle kunna sätta 

sig in i modellen och därefter besvara frågorna. 

Två av de responderande företagen hade anonymitet som krav för att ställa upp som respon-

denter. Anledningen till detta var att de inte ville offentliggöra uppgifter om deras interna ar-

bete med investeringar, då de blev informerade om att denna magisteruppsats kommer att 

publiceras offentligt. På grund av denna önskan beslutade vi att censurera alla företagsnamn 

för att uppnå enhetlighet och arbeta i enlighet med Vetenskapsrådets principer som kommer 

att behandlas senare i detta kapitel. Anonymiteten upplevde vi som effektivt då respondenter-

na tenderade att bli mer öppna i sina svar när de visste att varken deras namn eller företagets 

namn skulle komma att publiceras offentligt. 

Sekundärdata - litteratursökning 

Sekundärdata har utgjort en stor del av denna studies datainsamling. Insamling och använd-

ning av sekundärdata har skett fortlöpande under processens gång. Litteratursökningen har i 

huvudsak omfattat investeringsrelaterad litteratur, såväl tryckta källor som vetenskapliga ar-

tiklar. Vi har främst funnit information genom att söka vetenskapliga artiklar, men till viss del 

också använt oss av tidigare kurslitteratur. Sökningen efter vetenskapliga artiklar har skett i 

databaserna ABI/INFORM Global och Emerald med sökord som investment decision, in-

vestment decisions in smaller firms, investment decisions service companies, investment stra-

tegy, bootstrapping, capital budgeting, investment decision (model), competitor analysis, in-

vestment appraisal.  

Bearbetning och analys 

Svaren från de genomförda mailintervjuerna lästes igenom noga, sammanställdes och bearbe-

tades sedan till empiriavsnittet. Varje intervju har sammanställts var för sig, eftersom svaren 

mellan företagen skiljde sig åt bland annat beroende på om de hade tidigare erfarenhet av in-

vesteringar eller inte. 

För att underlätta analysarbetet är det fördelaktigt att ordna och strukturera insamlad informat-

ion för att lättare kunna tolka den.
16

 Detta gjordes i samband med bearbetningen och analysen 

i det sjätte kapitlet baseras på en jämförelse mellan denna information och uppsatsens teore-

tiska referensram. 

2.5 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Tre centrala metodbegrepp är validitet, reliabilitet och objektivitet där: 

 Validitet är ett mått på att det som är avsett att undersöks verkligen undersöks  

 Reliabilitet står för graden av tillförlitlighet, det vill säga i vilken utsträckning samma 

resultat fås varje gång undersökningen upprepas 

 Objektivitet handlar om i vilken utsträckning studien påverkas av författarnas värde-

ringar
17

 

Examensarbetets validitet anses vara hög då vi har fokuserat på forskning om mindre företags 

verklighet, vi har med andra ord undersökt det som avsett att undersökas. För att uppnå hög 
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validitet i studien har vi lagt vikt vid att finna de bäst lämpade respondenterna inom de valda 

företagen. Samtliga respondenter är företagens ägare och är involverade i investeringsbesluts-

processen inom respektive företag, vilket rimligen innebär att de har bäst inblick och kunskap 

inom ämnet. Ytterligare en åtgärd som gjorts för att uppnå hög validitet var att lägga stor vikt 

vid utformningen av det använda mätinstrumentet, det vill säga frågeformuläret med intervju-

frågorna, för att säkerställa att det var kalibrerat för det vi undersökte. 

Tillförlitligheten i litteraturstudien anses vara hög, då många oberoende studier har kommit 

fram till liknande resultat bland mindre företag. Att uppnå hög reliabilitet i en kvalitativ studie 

anses ofta som problematiskt bland annat på grund av att samhället ständigt förändras och 

eftersom kvalitativa studier ofta är mer öppna för tolkning.
18

 Vad gäller objektiviteten är vi 

medvetna om att det är nästintill omöjligt att som författare vara helt objektiva, men vi har i 

största möjliga mån lämnat våra egna värderingar och åsikter utanför.  

2.6 Generaliserbarhet 
Om en genomförd studie ska kunna anses inneha akademisk höjd krävs det att det går att ge-

neralisera resultatet och att andra företag ska kunna utnyttja resultatet. En del forskare anser 

att det inte går att generalisera resultatet av en undersökning med kvalitativ metod, i synnerhet 

inte fallundersökningar. Med anledningen av detta menar andra att det därför bör utvecklas ett 

begrepp för generalisering som stämmer överens med kvalitativa studier.
19

 

Då vi till stor del har utgått från tidigare forskning/studier som gjorts på hundratals mindre 

företag och baserat utformningen av investeringsbeslutsmodellen på denna anser vi att mo-

dellen har en relativt hög generaliserbarhet – grundtankarna i modellen bör vara användbara 

för de flesta mindre tjänsteföretag som står inför investeringsbeslut. Dock är vi medvetna om 

att det finns företagsspecifika faktorer som kan göra att modellen inte är användbar för alla 

företag. Till vårt försvar kan här tilläggas att det heller inte var syftet med framtagandet av 

den utan att skapa en generellt användbar för mindre företag inom tjänstesektorn. 

2.7 Käll- och metodkritik 
Sekundärdata är data som tagits fram i tidigare syften, och därför behöver användarna av 

denna anlägga ett kritiskt perspektiv eftersom informationen kan vara vinklad. Vi bedömer 

dock att den sekundärdata vi har använt oss av och har byggt vår investeringsbeslutsmodell på 

är trovärdig då den utgörs av många olika studier som är oberoende av varandra. Vi har i en-

lighet med vad metodlitteraturen rekommenderar granskat informationen noga i syfte att ur-

skilja om det är ren fakta eller om det finns inslag av andra personers åsikter.
20

 De källor som 

har använts i vår studie består till stor del av vetenskapliga artiklar som har genomgått 

granskning innan de har publicerats, och källor som av oss har bedömts som tvivelaktiga har 

uteslutits. 

När det gäller studiens primärdata är vi medvetna om att svar från intervjupersoner kan vara 

präglade av egna intressen som exempelvis främjar deras befattning. En åtgärd som gjorts 

som vi anser minskar risken för att information till exempel förskönas av företagens ägare är 

att samtliga intervjupersoner har erbjudits anonymitet. 
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Kritik som kan framföras mot studiens resultat är att modellen inte har testats under en auten-

tisk investeringsbeslutsprocess; från initiering till avslut. Detta hade givetvis varit önskvärt 

och skulle kunna höja studiens trovärdighet, men det har inte varit möjligt inom ramen för 

denna magisteruppsats. 

2.8 Forskningsetiska aspekter 

Vi har under processens gång tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter och arbetat i enlighet 

med de forskningsetiska principer som har presenterats av Vetenskapsrådet. I enlighet med 

informationskravet har respondenterna blivit informerade om studiens syfte för att de ska ha 

vetskap om intentionerna med studien. Samtyckeskravet uppfylls genom att respondenterna 

har informerats om sin rätt att inte medverka samt att de har rätt att kontakta oss för eventuella 

förtydliganden. I forskningssammanhang avser konfidentialitet att personlig data som kan 

identifiera respondenterna inte ska presenteras. Detta uppfylls genom att samtliga responden-

ter är anonyma samt att information direkt kan härledas till företagen inte presenteras. Dessa 

åtgärder har gjorts för att skydda respondenternas integritet samt för att öka chanserna för att 

få ta del av korrekt information. Den insamlade informationen har endast använts för exa-

mensarbetets ändamål och kommer inte att spridas, enligt Vetenskapsrådets nyttjandekrav.
21
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3 Teöretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk från vilket uppsatsen tar sin utgångspunkt. 

Kapitlet inleds med redogörelser för två centrala inriktningar inom investeringsforskningen, 

följt av tidigare forskning om investeringsbeslut i praktiken. Vidare presenteras teori om 

tjänsteföretags särdrag och kvalitativa aspekter som är viktiga att beakta vid investeringsbe-

slut. 

3.1 Investeringsbeslutsprocessen 
Forskning har visat att ett beslut inför en investering är mer svåröverskådlig än vad litteratur 

om de traditionella kalkylmetoderna visar, och ofta baseras beslutet på kortsiktiga grunder. 

Inom investeringsforskningen finns i huvudsak två inriktningar; den beslutsorienterade och 

den processorienterade forskningen.
22

 

3.1.1 Beslutsorienterad investeringsforskning  

Inför ett investeringsbeslut ställs fördelar och nackdelar mot varandra för att fastslå vilket 

alternativ som bäst överensstämmer med det syfte som investeringen har. Den rationella be-

slutsmodellen som baseras på hur beslutet teoretiskt sett bör fattas ser ut enligt följande:  

 

 Definiera problemet och avgör vad som är målet med investeringen: Behovet av 

att genomföra en investering uppstår oftast som ett resultat av att en oönskad situation 

har uppstått eller som ett resultat av en ny idé. Chanserna för att göra en framgångsrik 

investering ökar ofta genom att tydligt avgränsa problemet och precisera målet med 

investeringen.  

 Kartlägg alternativ och konsekvenser: När problemet har definierats och avgränsats 

ska potentiella lösningar kartläggas. Vidare ska beslutsfattarna reflektera över konse-

kvenserna av respektive lösning. Här identifieras fördelar och nackdelar av konse-

kvenserna.  

 Upprätta en investeringskalkyl och känslighetsanalys: I detta steg väljs lämplig 

kalkylmetod och beräkningar sker för att undersöka huruvida investeringen är lönsam 

eller inte.  

 Dra slutsatser: Avslutningsvis diskuteras resultatet som framkommit med hjälp av 

ovanstående steg och sedan fattas ett beslut om investeringen kommer att genomföras 

eller inte.  

I den beslutsorienterade forskningen ligger fokus på själva kalkyleringen, och de mest tradit-

ionella kalkylmetoderna som används är internräntemetoden, nuvärdesmetoden, annuitetsme-

toden samt återbetalningsmetoden.
23

 Metoderna skiljer sig åt och fokuserar på olika faktorer; 

internräntemetoden beräknar den räntesats (internräntan) som investeringen avkastar och en 

investering anses lönsam om internräntan är högre än kalkylräntan. Nuvärdesmetoden beräk-

nar värdet av de framtida kassaflödena idag (nuvärdet) genom att framtida betalningsström-

mar diskonteras. Annuitetsmetoden diskonterar också investeringens kassaflöden och netto-
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nuvärdet slås ut på investeringens livslängd så att ett årligt belopp (annuitet) erhålls. Den 

minst avancerade av dessa metoder är återbetalningsmetoden där återbetalningstiden fokuse-

ras; den beräknar hur lång tid det kommer att ta innan en investering har återbetalat sig och tar 

inte hänsyn till faktorer som att pengar är mer värda idag än om några år.
24

 

3.1.2 Processorienterad investeringsforskning  

Den processorienterade forskningen har sin grund i att den beslutsorienterade forskningen kan 

anses vara bristfällig och otillräcklig. Den processorienterade forskningen tar fasta på företa-

gens investeringsbeteende och syftar till att öka förståelsen och kunskapen för denna. Många 

författare är ense om att det djupgående går att studera kopplingen mellan företagens investe-

ringssatsningar och den strategi som företagen använder genom att studera investeringsbete-

endet bland företag som en process.
25

 

Processorienterad investeringsforskning handlar om att kartlägga investeringsbeteendet bland 

företag. Det krävs en bredare ansats än den beslutsorienterade forskningen för att förstå inve-

steringsprocessen på ett så djupgående sätt som möjligt. Ett företags investeringsplanering är 

nära sammankopplad med företagets strategiska överväganden och affärsplanering. Kalkyl-

ränteberäkningar och lönsamhetsberäkningar är bara en del i processen. En viktig faktor i den 

processinriktade investeringsforskningen är indelningen i olika processfaser, vilket kan ske på 

olika sätt. Hur processen struktureras varierar mellan författare, vi har dock valt att utgå från 

Bowers processfaser då dessa frekvent återkommer i litteraturen.
 26

 

 
Figur 2: Investeringsprocessen. Egen bearbetning av Bower (1986) 

Den första fasen i investeringsprocessen är initieringsfasen och omfattar alla aktiviteter som 

sker från att en idé uppstår till att idén utvecklas och presenteras i konkreta förslag. Denna fas 

är behovsbaserad; ett investeringsbehov grundas i ett problem som exempelvis kan röra kvali-

tet, kapacitet eller kostnader.
27

 

I den efterföljande fasen integreras de olika alternativen som framarbetats i föregående fas 

med företagets strategiska position. Bower anser att företaget i denna fas fokuserar på inform-

ationsinsamling och bedömning av avgörande tekniska och ekonomiska faktorer som ska för-

bereda företagets beslutsfattare för ett beslut. Detta beslutsunderlag bör vara väl genomarbetat 

och konsekvenser ska kartläggas utifrån olika dimensioner och inte enbart det rent ekono-

miska.
28

 

Den tredje och sista fasen omfattar valet mellan de olika alternativen. Här tar företagets be-

slutsfattare det slutgiltiga beslutet och här är det viktigt att den strategiska planeringen beak-
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tas. Bower påpekar vikten av att det är viktigt att beslutsfattarna är involverade i alla dessa 

faser för att säkerställa att rätt beslut fattas. Det alternativ som leder till långsiktigt måluppfyl-

lande anser vara mest lämpligt att välja.
29

 

3.2 Tidigare forskning 
Tidigare studier har påvisat att mindre respektive större företag använder sig av olika metoder 

och kriterier inför investeringsbeslut i praktiken
30

, och nedan redogörs för interna aspekter 

som har visat sig inverka på mindre företags tillvägagångsätt vid investeringsbeslut. 

3.2.1 Interna påverkansfaktorer 

Mindre företag saknar ofta personalresurser och har därför inte tid eller kompetens att analy-

sera ett investeringsprojekt på samma djup som större företag har. Vidare begränsas också 

mindre företag av tillgång på kapital.
31

 

Större företag tenderar att förlita sig på diskonterade kassaflödesberäkningar medan mindre 

företag ofta går på magkänsla och tidigare erfarenheter där investeringens återbetalningstid är 

ett viktigt beslutskriterium. Studier har visat att mindre företag är mer benägna att använda 

mindre avancerade analysmetoder vid investeringsbeslut, som återbetalningsmetoden. Studier 

har visat att magkänslan är den viktigaste delen i investeringsbeslut för mindre företag, i syn-

nerhet bland mindre företag i tjänstesektorn som gjorde ersättningsinvesteringar. Vid en 

undersökning av 792 mindre företag var det endast 12 % av de tillfrågade företagen som an-

vände diskonterade kassaflöden som metod inför investeringar, vilken anses som den mest 

teoretiskt korrekta metoden.
32

 

Vid tidigare studier av den situation som mindre företag befinner sig i när det kommer till 

investeringsbedömning har det visat sig att investeringsbedömningen kan vara viktigare för 

just mindre företag eftersom de många gånger har svårare att införskaffa finansiering till inve-

steringar. Fallstudier på åtta mindre företag visade att ägarna i störst utsträckning fattade inve-

steringsbeslut baserat på tidigare erfarenheter och upplevelser. Deras praktiska tillvägagångs-

sätt överensstämde inte med de etablerade beslutsmetoderna som föreslås i den ekonomiska 

litteraturen.
33

 

En annan undersökning bland 232 stycken mindre företag visade att återbetalningsmetoden 

var den dominerande kalkylmetoden vid investeringsbedömning, hela 42,7% av responden-

terna uppgav att de använde sig av den. Denna kalkylmetod är den minst komplicerade av de 

etablerade kalkylmetoderna, men användningen av den behöver inte nödvändigtvis bero på att 

ägarna i de mindre företagen inte har tillräckligt med kompetens för att använda sig av de mer 

avancerade metoderna. Mindre företag utsätts ofta för påtryckningar från kreditgivare vid 

finansiering av investeringar och blir därför tvungna att undersöka hur snabbt en investering 

blir lönsam. Detta medför att mindre företag ofta fokuserar mer på hur lång tid det tar innan 

investeringen har återbetalat sig snarare än hur stor lönsamhet som ett investeringsprojekt 

kommer att ge. Samma undersökning visade att användningen av diskonterade kassaflödes-
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metoder hade ökat något även i mindre företag den senare tiden, 27,6% av respondenterna 

använde sig av dessa kalkylmetoder.
34

  

En undersökning på mindre företag har även gjorts i staden Västerås i en tidigare magis-

teruppsats där fyra mindre företag har svarat på hur företagen fattar ett investeringsbeslut. 

Resultatet visade att den avgörande faktorn för huruvida företaget skulle investera eller inte är 

erfarenheten av tidigare investeringar och inte användning av någon av de traditionella kal-

kylmetoderna. Författarna till studien ansåg att det finns ett gap mellan teori och verklighet 

eftersom det finns skillnader i vilka faktorer som är viktigast. Faktorer som kalkylränta an-

vändes enligt denna studie inte i verkligheten hos de mindre företagen och inte heller den 

ekonomiska livslängden utan endast betalningsströmmarna och återbetalningstiden. Slutsatser 

som dras av undersökningen var att teorin om investeringsbedömning egentligen inte tilläm-

pas/används bland de mindre företagen och att det inte finns en modell för dessa företag.
35

  

Många tidigare studier tyder på att mindre företag i stor utsträckning använder sig av 

bootstrapping-tekniker när investeringsbeslut ska fattas. Dessa tekniker kännetecknas av att 

beslutsfattande sker med sin grund i informella rutiner och erfarenheter från tidigare investe-

ringssituationer. Studier har visat att det är betydligt vanligare att mindre företag grundar sina 

investeringsbeslut på erfarenheter än att större företag gör det. Beslutsfattandet i mindre före-

tag tenderar att styras av åsikter och värderingar, och ofta rådfrågar ledningen företagets 

nyckelanställda och baserar besluten på detta – dessa aspekter tycks därför väga tyngre än de 

finansiella aspekterna som traditionella kalkylmetoder.
36

 

3.3 Kvalitativa aspekter inför investeringsbeslut 
Med utgångspunkt i att många författare skriver att traditionella kalkylmetoder och kvantitativ 

data är otillräckligt underlag för att fatta investeringsbeslut kommer vi i detta avsnitt beskriva 

mer kvalitativa aspekter som anses vara viktiga att beakta inför investeringsbeslut. Kvalitativa 

aspekter kan exempelvis vara marknadsutsikter, investeringens storlek, trender, riskbedöm-

ning, strategi, organisation, kapital och praktisk genomförbarhet. En allt viktigare del av inve-

steringsbedömningar idag är utgångspunkten att investeringen ska ligga i linje med företagets 

strategi; investeringen bör relateras till de mål som företaget strävar efter. Huvudsakliga mål 

för de flesta företag är långsiktig överlevnad och hög lönsamhet; dessa mål kan ibland vara 

paradoxala eftersom kortsiktig vinstmaximering exempelvis kan motarbeta den långsikta 

överlevnaden. Inför ett investeringsbeslut är det därför viktigt att bedöma balansen mellan 

huvudmålen, och beakta fler dimensioner än den rent finansiella.
37

  

3.3.1 Externa påverkansfaktorer 

Nya investeringar är ofta ett resultat av de önskemål och krav som marknaden ställer. Detta 

tillsammans med ständigt ökad konkurrens gör att många investeringar tvingas fram för att 

företagen ska kunna behålla sin marknadsandel.
38
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Extern påverkan på investeringsbeslut kan även yttra sig i den ökade kundorienteringen; nära 

relationer med kunder kan ha en så avgörande strategisk vikt att finansiella investeringskalky-

ler kan förbises. Studier har visat en positiv korrelation mellan företags framgång och använ-

dandet av strategiska analyser vid investeringar. De finansiella analyserna fungerar inte i ett 

vakuum utan en mer balanserad strategisk analys krävs för att investeringsbedömningen ska 

bli lyckad.
39

 

Intressentteorin berör alla de parter som på något sätt har ett intresse eller en relation till ett 

företag. Intressenter är grupper/personer som har ett legitimt intresse i materiella eller/och 

processuella aspekter i företagets verksamhet. Relationen mellan företaget och intressenterna 

blir ett ömsesidigt beroende- och utbytesförhållande. Företaget är beroende av intressenterna 

eftersom de idag utgör en mycket viktig del för företagets fortlevnad, och intressenterna är 

beroende av företaget eftersom de vill få sina förväntningar och behov uppfyllda.
40

  

Inför ett investeringsbeslut kan det vara viktigt att göra en marknadsanalys. En sådan bygger 

ofta på en kund- och konkurrensanalys och kan bidra till att beslutsfattare kan dra slutsatser 

om marknadens utveckling. Ett sätt att förutspå tillväxten på en viss marknad är att se till för-

säljningen av relaterad utrustning eftersom en ökning av denna försäljning kan ge indikationer 

på att de relaterade tjänsterna/produkterna kommer att öka. Nyckelfaktorer för att lyckas på en 

marknad är ofta att ha kompetens och tillgångar som ger en förutsättning för att kunna kon-

kurrera framgångsrikt; vilket i sig ofta kräver investeringar. En viktig del blir att skapa strate-

giska styrkor som gör att företaget i förhållande till sina konkurrenter har ett övertag.
41

 Målet 

med en konkurrentanalys är att identifiera företagets konkurrenter och bedöma hur det egna 

företagets strategi ska ligga i förhållande till konkurrenterna. En viktig aspekt i en konkurren-

tanalys är att identifiera hot, möjligheter, svagheter och styrkor (SWOT) och även identifiera 

strategiska osäkerheter med utgångspunkt i hur konkurrenterna på marknaden beter sig.
42

 

Konkurrentanalys bör vara en central del i verksamhetsplanering; då analysen gör det möjligt 

för beslutsfattare att förstå den rådande konkurrenssituationen och de befintliga utmaningarna 

för att kunna framarbeta en strategi om hur och mot vem/vilka företaget ska konkurrera. Att 

löpande göra konkurrensanalyser kan minska risken för plötsliga överraskningar och bidra till 

förberedelse för oförutsedda händelser. Att lära sig av konkurrenternas misstag betraktas 

också som viktigt för att det egna företaget inte ska begå liknande misstag.
43

 

3.4 Tjänsteföretags särdrag 
Eftersom vår modell kommer att rikta sig mot mindre tjänsteföretag kommer vi nedan att re-

dogöra för de särdrag som tjänsteföretag har och faktorer som dessa företag ofta påverkas av. 

Under senare år har tjänstesektorns förutsättningar förändrats med en ökad konkurrens, vilket 

ställer krav på ständig förnyelse. Att tjänsteföretag på många sätt skiljer sig från tillverkande 

företag är allmänt känt. En tjänst har till skillnad från en vara ingen fysisk form utan är imma-

teriell, vilket innebär att tjänsteköp är mer komplexa än inköp av varor som kunden kan se 
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och ta på. Tjänsteföretag måste ofta lansera och erbjuda nya tjänster i en väldigt hög takt för 

att behålla sina marknadsandelar, då det är sällsynt med patent på tjänster.
44

 

Eftersom kunderna är såväl konsumenter som producenter är det för tjänsteföretag viktigt att 

förstå de djupare psykosociala aspekterna hos marknadssegmentet. Vid produktion och leve-

rans kommer kunden i princip alltid i kontakt med den person som utför tjänsten, vilket inne-

bär att en relation uppstår och företaget blir beroende av att göra kunden nöjd för att kunna 

upprätthålla relationen. Nya metoder för styrning av tjänsteföretag har börjat träda fram, där 

en central faktor som berörs är styrningen av de mänskliga resurser; tjänsteföretag har börjat 

värdera investeringar i människor minst lika mycket som investeringar i exempelvis maskiner 

då de verkar i en personalintensiv bransch. Denna nya inriktning av styrningen innebär att 

sätta kunden först, det vill säga ett ökat kundfokus. Allt som bidrar till att företaget kan leve-

rera ett värde till kunden bör få stöd från ledningen; förväntningar ses ur kundens perspektiv 

och inte som verksamhetssystemet definierar förväntningarna.
45

 

Ekonomistyrningen i tjänsteföretag skiljer sig på många sätt från den styrning som tillämpas i 

tillverkande företag, där den största skillnaden ligger i oförmågan hos tjänsteföretag att lagra 

sina tjänster. En kritisk faktor för tjänsteföretag är att lyckas matcha kapacitet mot den efter-

frågan som finns. I tjänsteföretag är sällan strategiska planeringssystem lika utvecklade som i 

tillverkande företag eftersom det inte finns samma behov, i tjänsteföretag som är väldigt 

kundorienterade blir istället en långsiktig personalplan extra viktig då personalens prestationer 

har ett starkt samband med kundnöjdheten.
46
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4 Framtagande av beslutsmödell 
I detta kapitel utvecklas investeringsbeslutsmodellen baserat på den tidigare forskning som 

presenterades i föregående kapitel. Initialt utreds vilka dimensioner som bör beaktas för att 

vara relevant för mindre tjänsteföretag; såväl för de som saknar erfarenhet som för de som 

har tidigare erfarenhet av investeringsbeslut. 

4.1 Dimensioner 

Dimension 1: Behovsidentifiering 

Investeringsbehovet har förändrats som ett resultat av omvärldens krav, vilket gör att nya in-

vesteringar blir en förutsättning för att behålla marknadsandelar. Cooper & Edgett menar att 

just tjänsteföretag ofta måste erbjuda och lansera nya tjänster i en mycket hög takt för att ha 

chans att behålla sina marknadsandelar, eftersom de till skillnad från tillverkande företag inte 

har samma möjlighet att ta patent på sina tjänster. Författarna nämner patentering av tjänster 

som något väldigt ovanligt.
47

 

Som nämndes i den teoretiska referensramen bottnar ofta en investering i ett eller flera pro-

blem av olika slag där investeringen syftar till att lösa dessa problem eller fylla ett behov som 

har uppstått. Med anledningen av detta blir en central fråga att ställa sig inför ett investerings-

beslut; vad är det som ska lösas?
48

 

I enlighet med Bowers initieringsfas blir ett initialt steg i beslutsmodellen även för tjänsteföre-

tag att identifiera behovet som investeringen är tänkt att fylla; det vill säga precisera och av-

gränsa problem och målsättning för att skapa tydlighet. När syftet och behovet med investe-

ringen har identifierats bör företaget kartlägga de alternativ som finns att tillgå.
49

  

Dimension 2: Interna aspekter 

Enligt den beslutsorienterade modellen som presenterades i den teoretiska referensramen ska 

det alternativ som är mest lönsamt väljas efter att behovet har identifierats. Aktiviteterna i 

denna dimension bygger delvis på den beslutsorienterade modellen som fokuserar själva kal-

kyleringen. Lönsamheten beräknas som tidigare nämnt genom att upprätta en kalkyl över 

investeringen. Vilken kalkylmetod som bör användas styrs till stor del av det behov investe-

ringen är tänkt att fylla och beror också på företagets storlek samt vad det är för sorts investe-

ring. Eftersom vår investeringsmodell är tänkt att kunna användas generellt av mindre tjänste-

företag, och därför inte ska anpassas åt ett specifikt företag/ett specifikt investeringsprojekt 

lämnar vi val av kalkylmetod öppet för modellens användare. Detta motiveras även av att nå-

gon koppling mellan val av kalkylmetod och långsiktig lönsamhet inte har kunnat fastställas 

med säkerhet samt att författare till tidigare studier menar att bestämmandet av kalkylmetod 

måste anpassas till varje enskilt investeringsprojekt.
50

 Den kalkylmetod som är mest frekvent 

använd av just mindre företag i Sverige är idag återbetalningsmetoden, då den anses vara 

                                                 
47

 Cooper & Edgett (1999) 
48

 Ljung & Högberg (2007) 
49

 Bower (1986) 
50

 Alpenberg & Karlsson (2005) 



Mälardalens Högskola 
Magisteruppsats i företagsekonomi 

 
16 

enklast.
51

 En faktor i den andra dimensionen i vår beslutsmodell blir att använda sig av någon 

kalkylmetod för att beräkna investeringens lönsamhet. 

Magkänsla och tidigare erfarenheter har visat sig vara mycket viktigt vid beslutsfattandet i 

mindre företag där besluten ofta grundar sig på kunskap, värderingar och kompetens. Förfat-

tare till tidigare studier menar att företagets anställda bör tas med i beräkningen vid investe-

ringsbeslut eftersom de spelar stor roll i verksamheten.
52

 Eftersom tjänsteföretag som denna 

modell riktar sig mot är personalintensiva företag anser vi att denna faktor blir ännu viktigare, 

då personalen ofta är en av de viktigaste resurserna i ett tjänsteföretag. Att ta vara på nyckel-

personers erfarenhet som en del av beslutsfattandet blir därför en viktig faktor dimension två. 

I modern investeringsforskning har strategi en mycket stark koppling till investeringsbeslut. 

Investeringens påverkan på företagets övergripande strategi och mål kan inte förbises utan bör 

ligga i linje med företagets strategiska inriktning. Om strategin förbises finns det risk för att 

företaget genomför en investering som motarbetar strategin. Därför blir en viktig intern faktor 

precis som tidigare forskning visar att investeringsbeslutet fattas med hänsyn tagen till den 

strategiska linje företaget har. 

Dimension 3: Externa aspekter 

Idag påverkas företag i hög grad av sin omgivning, och därför bör inte beslut fattas utan att 

beakta externa aspekter. Mindre företag har dessutom svårare än större företag att påverka sin 

omgivning, i många situationer blir de istället tvungna att mer eller mindre anpassa sig efter 

omgivningen. Tjänsteföretag i synnerhet är mycket beroende av relationer med kunder, och 

därför kan det anses vara mycket viktigt för dessa företag att beakta kundernas krav och 

förväntningar.  

Intressentteorin som berördes i det teoretiska ramverket blir i denna dimension centralt, då 

företaget bör identifiera vilka intressenter som finns och sedan rangordna dessa aktörers bety-

delse i förhållande till investeringen. Innan ett investeringsbeslut fattas är vår tanke att be-

slutsfattaren noga studerar och värderar de intressenter företaget har och eventuellt är bero-

ende av. Att genomföra en investering som på något sätt missgynnar relationer till intressen-

terna anser vi kan vara början till företagets undergång, då företag idag inte verkar som en-

skild aktör utan har ett ömsesidigt beroende med sina intressenter. Beroende på hur trendkäns-

lig verksamhet som bedrivs anser vi att det även kan vara av stor vikt att genomföra någon 

form av trendspaning för den kommande investeringen. 

I den andra dimensionen som berörde viktiga interna aspekter nämndes vikten av att tidigare 

erfarenheter tas med i bedömningen. Detta kan bli en avsaknad för nyetablerade företag som 

inte har någon tidigare investeringserfarenhet. Alla är vi nya i början, och i vår modell är re-

kommendationen att dessa företag istället lägger större vikt på omvärldsanalysdelen och stu-

derar andra företags framgångar och misstag och drar lärdomar av dem tills de skaffat sig en 

egen erfarenhetsbank. 
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Dimension 4: Holistisk analys 

Innan det slutgiltiga beslutet fattas bör en helhetsmässig analys göras av det som framkommit 

i de tidigare stegen. Uppstod några motsägelser som kräver speciell avvägning? Visade kalky-

len ett negativt utfall medan omvärldsanalysen och marknaden ger positiva indikationer till att 

genomföra investeringen, eller tvärtom? Vad blir i det specifika fallet viktigast att basera be-

slutet på? Många författare har konstaterat att de traditionella investeringskalkylmetoderna 

inte är tillräckliga idag och att kvalitativa och strategiska aspekter måste tas med i beräkning-

en inför ett investeringsbeslut. Samtidigt finns det teoretiker som menar att de traditionella 

kalkylerna fortfarande utgör en viktig del för beslut huruvida ett företag ska investera eller 

inte. Som nämndes i den teoretiska referensramen kan företags olika mål ibland vara paradox-

ala och i den holistiska analysen bör balansen mellan huvudmålen bedömas och det blir upp 

till det investerande företaget själv att i det specifika fallet avväga vad som anses vara viktig-

ast. 

4.2 Illustration av investeringsbeslutsmodellen 
På nästa sida presenteras en illustration av investeringsbeslutsmodellen som tagits fram base-

rat på tidigare forskningsresultat och studier som presenterades i föregående kapitel. Modellen 

har sin utgångspunkt i, och är ett resultat av, vad tidigare forskning har visat när det gäller 

investeringssituationen för mindre företag. Hänsyn har också tagits till de särdrag som just 

tjänsteföretag har, som presenterades i den teoretiska referensramen. 

Den processorienterade forskningen bidrar till modellen genom tre liknande faser som det 

investerande företaget bör gå igenom innan beslut fattas. Hur investeringsbeslut går till i prak-

tiken och hur beslut bör fattas teoretiskt sett skiljer sig i många fall stort, och därför anser vi 

inte att det vore gångbart i praktiken att utforma en modell som i stor utsträckning baseras på 

den beslutsorienterade forskningen där själva kalkyleringen fokuseras. 

De kalkylmetoder som teoretiskt sett anses vara de mest korrekta används som nämnt i teori-

kapitlet endast i mycket begränsad utsträckning av mindre företag. Anledningarna till detta är 

varierande, men bland annat saknas ofta resurser, tid och kunskap. Dessutom förutsätter dessa 

modeller att fullständig information finns för att kalkylmetoderna ska generera någon nytta, 

vilket tidigare forskning har visat är en bristvara i just mindre företag.  

En central del i modellen blir istället kvalitativa påverkansfaktorer, av såväl internt som ex-

ternt slag. Ambitionen har varit att ta fram en modell som har det bästa av två världar, där 

teoretiska tillvägagångsätt och aspekter kombineras med de mindre tjänsteföretagens verklig-

het (baserad på tidigare studier), i syfte att möta de speciella behov som mindre företag inom 

tjänstesektorn har. 

Modellen är utvecklad med utgångspunkt i en bredare analys vid investeringsbeslut än vad de 

traditionella kalkylmetoderna ger. Förhoppningen är att den ska vara användbar både för före-

tag som inte har någon erfarenhet och de som har tidigare erfarenhet av investeringar, och att 

den kan användas som en utgångspunkt för att skapa företagsspecifika rutiner för investe-

ringsbeslut. 
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Figur 3: Illustration av den framtagna investeringsbeslutsmodellen. 
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5 Empiri 
I detta kapitel presenteras intervjusvaren från de fem utvalda tjänsteföretagen efter att ha 

presenterat investeringsbeslutsmodellen i såväl text som bild. Nedan presenteras varje företag 

var för sig och empirin bygger på svaren på intervjufrågorna som återfinns i Bilaga 1. För att 

få en tydligare bild av modellens praktiska relevans valde vi två mindre företag som har 

större erfarenhet av investeringsbeslut samt tre mindre företag som är nya på marknaden och 

inte har någon eller mycket liten erfarenhet av investeringsbeslut. 

5.1 Respons från Företag A 
Företag A klassificeras som ett mindre företag med 28 anställda och bedriver hotell-, restau-

rang- och konferensverksamhet. Företaget har en lång historia, men nuvarande VD har ägt 

och drivit företaget i snart tio år. VD har relativt stor erfarenhet av investeringsbeslut då verk-

samheten kräver omfattande investeringar i bland annat byggnader, utrustning och inredning 

då det är nödvändigt för restaurang- och hotelldriften. VD uppger att han löpande arbetar med 

investeringsbedömningar. 

Eftersom företaget är ett litet ägardrivet företag är investeringsbeslutsprocessen inte särskilt 

komplex, det handlar egentligen om att VD själv måste bestämma sig. VD uppger att tidigare 

erfarenheter är mycket viktigt för honom, även om kalkyler också används och är centrala. 

Kalkylerna spelar en stor roll för det slutgiltiga beslutet och de viktigaste faktorerna är återbe-

talningstiden följt av nominell och relativ avkastning. VD uppger att även om återbetalnings-

tiden är en viktig faktor är den inte avgörande då han fokuserar på långsiktig lönsamhet sna-

rare än att återbetalningstiden ska vara tillfredställande. 

På frågan om företaget använder sig av några modeller/rutiner inför investeringsbeslut svarar 

VD att de analyserar vad kunderna anser vara viktigt och beaktar hur nya kunder kan attrahe-

ras. Därefter vägs de olika investeringsalternativen mot varandra, beräknar återbetalningstid, 

täckningsbidrag, avkastning och fattar därefter beslut.  

Företag A beaktar företagets strategi vid investeringsbeslut då de analyserar vad de vill åstad-

komma på strategiskt lång sikt och väger sedan in det i bedömningen för beslutet. VD uppger 

också att andra aktörer har stor påverkan på företagets investeringsbeslut eftersom kunden 

alltid har ett val och företaget vill kunna erbjuda en bättre tjänst/produkt än vad konkurrenter-

na kan – och därför blir externa faktorer viktiga att ta med i beräkningen. I dagsläget har VD 

tankar på att investera i en större anläggning inom ramen för verksamhetsidén för att kunna 

attrahera nya kunder och öka beläggningen under företagets lågsäsong. Det rör sig om en stor 

investering både sett till anläggningens yta och kapitalåtgång, vilket gör att mycket informat-

ion måste samlas in för att kunna gå vidare till beslut. Många företag som verkar i samma 

bransch har redan investerat i liknande anläggningar och därför blir det innan ett beslut fattas 

viktigt för VD att studera hur det har gått för dessa företag. 

Efter att ha tagit del av investeringsbeslutsmodellen i text och bild delger VD att han fann den 

mycket intressant, då det till stor del är så han själv arbetar i dagsläget – vilket också har visat 

sig vara framgångsrikt. VD anser att samspelet mellan interna och externa faktorer är viktigt 

vid investeringsbeslut och att både interna och externa faktorer är lika viktiga att beakta, vil-
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ket tydligt framgår i modellen. En del i modellen som han anser att han själv inte brukar ta 

speciellt stor hänsyn till är personalen och deras kunskap inför en investering, då det bara är 

han själv som genomför arbetet med investeringar. Som tidigare nämnt står VD i dagsläget 

inför ett beslut huruvida han ska genomföra en större anläggningsinvestering eller inte och 

han säger att han i det fortsatta arbetet ska försöka involvera personalen mer. Även om många 

av de anställda inte kan hjälpa honom med det rent finansiella är det ändå de som arbetar 

närmast kunderna och han menar att han på så sätt kan utvinna värdefull information genom 

att fortsättningsvis föra en dialog med personalen. Avslutningsvis säger han att det var intres-

sant att få ta del av modellen då det har gett honom en bekräftelse att hans arbete med investe-

ringar överensstämmer med vad den akademiska världen säger är viktigt.  

5.2 Respons från Företag B 
Företag B är ett mindre tjänsteföretag med 4 anställda som erbjuder företagstjänster i form av 

bokförings- och företagsrådgivning. Företaget grundades 2011 och VD har ingen erfarenhet 

av investeringsbeslut, men har nu framtida planer på att erbjuda ett bredare utbud av tjänster. 

Då företaget är ett renodlat tjänsteföretag är personalinvesteringar den sorts investeringar som 

är viktigast. Efter att ha tagit del av investeringsbeslutmodellen som presenterats säger företa-

gets VD att den första dimensionen, behovsidentifiering, är något han tror är mycket viktigt; 

”Här beskrivs något som är nyckeln i ett tjänsteföretag som vårt; nämligen att kunna erbjuda 

ett bredare sortiment av tjänster. Det är en pågående process att investera i sin personal-

styrka, dels i form av att utbilda befintlig personal och dels i form av nyanställningar som 

medför ny kompetensförsörjning till företaget.” 

Vidare anser VD att modellen är väldigt informativ och att den belyser viktiga aspekter som 

företaget kommer att ha nytta av vid framtida investeringsbeslut. Den första dimensionen fin-

ner VD extra intressant då det är där företaget befinner sig idag. Just nu fokuseras inte själva 

investeringskalkylen och de senare stegen, även om VD uppger att dessa givetvis blir aktuella 

senare i processen. När nya tjänster och kunder blir en del av verksamheten kommer även 

externa aspekter i form av prissättning i förhållande till marknaden (modellens tredje dimens-

ion) bli högaktuell. 

Företaget kommer närmast göra en undersökning för att identifiera kunders behov av ytterli-

gare tjänster än de som erbjuds idag. VD anser att det svåraste steget i investeringsbeslutspro-

cessen är att avgöra när i tiden investeringen ska ske. ”Innan investeringar i utbildning av 

befintlig personal och/eller att nyanställa sker kommer vi att fråga våra befintliga kunder om 

det finns ett behov av ytterligare tjänster. Det är vår främsta analysfaktor; om det inte finns 

ett behov hos befintliga kunder behövs ingen brådskande investering i ny kompetens. Då blir 

istället investeringar i marknadsföring en mer angelägen väg att gå för att hitta nya kunder.” 

Efter att ha tagit del av modellen ser VD:n en klarare bild av hur investeringsprocessen bör se 

ut om investeringar i ökat utbud av tjänster ska bli av. ”De faktorer som tas upp i modellen 

kommer att användas i kommande investeringsbeslut då de utgör en viktig del av vår verk-

samhet.” Företaget tänker sig en enklare kalkyl efter behovsidentifieringen där ökade in-

täktsmöjligheter tas upp tillsammans med ökade kostnader för både utbildning i befintlig per-

sonal samt anställning av ny kompetens. Relationen med kunden kommer att ha en stor bety-

delse för investeringsbeslut eftersom företaget och en utmanande del blir att attrahera nya 
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kunder. ”I vår bransch är relationen till kunden den absolut viktigaste aspekten. Detta är till 

vår fördel när det gäller befintliga kunder, men det blir samtidigt svårare att knyta till sig nya 

kunder då dessa redan etablerat en relation med sin nuvarande bokföringsfirma.” 

5.3 Respons från Företag C 
Företag C är ett mindre företag med totalt 9 anställda, varav 7 elinstallatörer och 2 administra-

tiva assistenter. Företaget är ett elinstallationsföretag som grundades hösten 2012 och har som 

verksamhetsidé att utföra kvalificerade elinstallationer till både privatkunder och företagskun-

der. Företagets VD har mycket liten erfarenhet av investeringar och har vid den investering 

som hittills varit nödvändig (företagsbilar och utrustning) tagit hjälp av en nära vän som har 

erfarenhet och är duktig på kalkylering. VD uppger att han själv inte har den kunskap som 

krävs inom kalkylering för att själv arbeta med kalkylering. Det finns i dagsläget tankar om 

att anställa en ekonomiansvarig. Då visionen är att expandera verksamheten kommer fler in-

vesteringar att bli nödvändiga framöver. Det svåraste vid investeringsbeslut anser VD är osä-

kerheten och om investeringen blir framgångsrik eller inte. 

På frågan om modellen som skickades var tydlig och enkel att förstå svarar VD att illustrat-

ionen till en början kändes något rörig men efter att ha läst den tillhörande texten med de fyra 

dimensionerna upplevde han den som givande och lärorik och att även illustrationen klarnade. 

Han uppger att han genom modellen har insett att det finns betydligt fler aspekter att beakta 

än bara kalkyler inför ett investeringsbeslut. Vid de tidigare investeringarna var det enda be-

slutsunderlaget den kalkyl som den nära vännen hjälpte till med, men någon omvärldsanalys 

för att till exempel identifiera konkurrenter gjordes inte. VD tror att modellen kan vara myck-

et användbar för honom inför kommande investeringar, speciellt inför större investeringar 

som på sikt är planerade för att kunna expandera verksamheten. ”När jag ska investera i en 

företagsbil kanske jag inte behöver titta så mycket på marknadskrav och kunder, då vi obero-

ende av vad dessa säger behöver en bil när vi åker ut. Men när det gäller de större investe-

ringarna tror jag att alla dimensioner som ni har tagit upp blir väldigt relevanta och viktiga 

att titta på.” 

Vidare säger respondenten att osäkerheten huruvida en investering blir lönsam eller inte 

ibland kan göra att han inte riktigt vågar ta steget, eftersom kapital i en så liten firma är myck-

et begränsat. Samtidigt är han medveten om att investeringar krävs för att nå expansionsmålet 

som företaget har, och han anser att ju mer en beslutsfattare vet och kan ta reda på desto mer 

kan den upplevda osäkerheten och risken för att misslyckas reduceras. En specifik del som 

han tar med sig av modellen och som blir användbar för just honom och hans företag är att 

studera andra som gjort liknande investeringar. ”Precis som ni skriver i den tredje dimension-

en blir ett stort problem för mig att jag inte har någon större erfarenhetsbank än när det gäl-

ler investeringsbeslut, men då får jag istället fokusera på att lära av andra så länge.” 

5.4 Respons från Företag D 
Företag D är ett städbolag med 18 anställda. Företaget startades efter årsskiftet (2013) och står 

i dagsläget inför eventuella investeringar i bland annat utrustning för att underlätta det dagliga 

arbetet. Företagets VD har nästan tio års erfarenhet inom branschen, men inte i den position 

hon har idag, vilket gör att hon saknar erfarenheter av att fatta egna investeringsbeslut. På 

frågan om vad hon tror är svårast när det gäller att fatta beslut svarar hon att det måste vara att 
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kunna säkerställa att alla viktiga saker har tagits med i beräkningen. Efter att ha blivit ombedd 

att utveckla det svaret lite säger hon att hon upplever att det är så många olika faktorer att 

tänka på innan ett slutgiltigt beslut kan fattas, och att hon tror att det är svårt att fatta beslutet 

och veta att alla viktiga påverkansfaktorer har beaktats. 

På frågan om modellen hon fick ta del av var tydlig och enkel att förstå svarar hon att den var 

lätt att ta till sig och att illustrationen var till stor hjälp för att förstå dimensionerna samt att 

den täcker de områden hon själv tror är viktiga att tänka på idag inför ett investeringsbeslut. 

VD anser att modellen med anledning av detta skulle vara användbar för henne när hon ska 

fatta investeringsbeslut framöver. Hon anser inte att några dimensioner fattas, men att hon i 

hennes fall kommer fokusera ännu mer på kunderna då hon och hennes företag är mycket be-

roende av kundrelationer. Eftersom företaget är nyetablerat har de inte hunnit bygga upp en så 

stor kundbas; i dagsläget har de mest privatkunder. Hennes vision är att utöka företagets före-

tagskunder då hon tror att det är där framtiden finns, och med anledning av detta blir det vik-

tigt att beakta vad detta kundsegment efterfrågar och anpassa de kommande investeringar 

efter detta. 

Även om VD inte har tidigare erfarenhet av investeringsbeslut uppger hon att hennes tioåriga 

erfarenhet generellt inom branschen kommer att väga tungt inför investeringsbeslut. Några av 

företagets anställda har också lång erfarenhet inom städbranschen (från större bolag) och VD 

uppger att även deras erfarenheter och kunskaper är något hon kommer att ta till sig av inför 

investeringsbeslut. Vidare säger hon att hon värnar mycket om sin personal då det är hennes 

absolut viktigaste resurs och därför blir deras åsikter mycket viktiga för henne. Eftersom före-

tagets kommande investeringar är till för att underlätta personalens dagliga arbete ute hos 

kund blir deras åsikter ännu viktigare. 

”Om jag hamnar i en situation då kalkylen pekar åt ett håll och min magkänsla, våra erfa-

renheter, kunder och marknaden i stort tycks peka åt det andra hållet vågar jag säga att kal-

kylen hamnar i underläge.” 

Avslutningsvis säger VD att hon personligen tror att externa faktorer blir allt viktigare att ta 

hänsyn till. Ett företag i Företag D:s storlek är för litet för att kunna påverka dess omgivning, 

och då blir det istället viktigt att ha en flexibel styrning för att snabbt kunna anpassa sig till 

nya krav och möta dessa. Respondenten uppger att hon inte har några förslag på hur investe-

ringsbeslutmodellen som har presenterats skulle kunna förbättras, och säger att hon anser att 

den har de viktigaste grundstenarna för att fatta ett bra beslut, men att användningen och fo-

kuseringen bland de olika dimensionerna kanske kommer att skilja sig från företag till företag. 

5.5 Respons från Företag E 
Företag E har 5 anställda och bedriver café- och restaurangverksamhet. Företaget grundades 

2008 och har erfarenhet av investeringsbeslut. Företagets mål är i dagsläget att expandera 

verksamheten där en utbyggnad av befintlig verksamhet är aktuell. 

Det första steget i företagets nuvarande investeringsbeslutsprocess består av att besvara frågan 

huruvida företaget klarar av att bedriva verksamheten, det vill säga att bemästra arbetsbelast-

ningen. Nästa steg i processen är att upprätta en kalkyl. Det absolut viktigaste i kalkylen är 

kundunderlaget följt av värdet på genomsnittskvittot (genomsnittsintäkt per dag), det är en så 
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kallad top down-metod. Intäkterna drivs av antalet platser och flödet av människor runt verk-

samheten.  

Ett sätt att få en generell bild av vilka intäktsmöjligheter det finns är att jämföra sin potentiella 

verksamhet med andra liknande. Efter att en realistisk bild av försäljningen har gjorts studeras 

kostnadssidan av kalkylen. Kalkylen kommer att justeras på både intäktssidan och kostnadssi-

dan för att få fram den mest realistiska bilden - det är med andra ord fler än ett scenario som 

används. I slutändan handlar det om hur lång tid det tar att återfå investerat belopp. Det är på 

så sätt företaget jämför vilka enheter som kan etableras eller förvärvas. Det medför alltid 

större risk att etablera en ny enhet än att förvärva en, men potentialen är mycket större i det 

första fallet. För att sammanfatta hela processen är företagets investeringsbeslut baserat på en 

kalkyl med olika scenarion, magkänsla samt hur företaget ser på möjligheten att driva en 

verksamhet på ett bra sätt. 

I dagsläget planerar företaget att bygga ut en befintlig enhet, det handlar om att ha flera plat-

ser för att öka försäljningen, samtidigt som kostnaderna hålls på ungefär samma nivå. För-

hoppningarna är att det går som planerat och syns genom ett förbättrat resultat. I detta fall 

handlar det om att se om de potentiellt ökande intäkterna kan täcka ökade kostnader som blir 

en följd av utbyggnaden.  

Investeringsbeslutsmodellen som företagets delägare tog del av anser han är värdefull. ”Den 

beskriver verkliga faktorer som vi använder i våra investeringsbeslut i dagsläget. Självklart 

är teori av mindre betydelse i verkliga investeringsbeslut, i alla fall enligt mitt tycke. Sedan är 

det så att vår verksamhet inte är så komplicerad då vi är ett mindre företag. Enligt min upp-

fattning blir företagandet mer diffust ju större verksamheten är, det beror dock på att man 

som grundare/chef blir mer avlägsen från det praktiska i verksamheten, det vill säga det dag-

liga arbetet som genererar intäkterna.” 

Vidare anser han att modellen belyser de allra viktigaste aspekterna vid ett investeringsbeslut 

och att den andra dimensionen i modellen (interna aspekter) är den mest relevanta i deras fö-

retag för att den stämmer överens med företagets verkliga beslutunderlag. ”Det som skulle 

göra modellen ännu mer realistisk och ge en starkare koppling till verkligheten är att inklu-

dera en verklig kalkyl. På så sätt kan den som studerar modellen få en ännu bättre bild av 

vilka faktorer som har störst betydelse då beslut tas. Dock kan det bli ett omfattande arbete då 

olika branscher drivs av olika faktorer, det viktiga är att förstå vad inkomstkällan är samt 

vilka risker som är associerade med en verksamhet.”   



Mälardalens Högskola 
Magisteruppsats i företagsekonomi 

 
24 

6 Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i förhållande till det teoretiska ramverket, i 

syfte att identifiera skillnader och likheter mellan teori och de fem tjänsteföretagens verklig-

het. Kapitlet inleds med en analys utifrån Bowers processfaser och följs av en analys utifrån 

vad annan tidigare forskning har visat i jämförelse med den empiriska informationen. 

6.1 Processfaser 
Bower beskriver investeringsbeslutsprocessen som en process som börjar med ett problem, 

där problemet leder till att idéer initieras och utreds i initieringsfasen som är den första av tre 

faser i processen. Att investeringar ofta börjar med ett upplevt problem stämmer väl överens 

med vad de responderande företagen har uppgett är anledningen till att investeringsprocesser 

initieras; Företag A har exempelvis problem med kundbeläggningen under verksamhetens 

lågsäsong, vilket har resulterat i tankar om en investering i en ny anläggning som är tänkt att 

öka beläggningen samt attrahera nya kunder. Enligt teorin tvingas företag idag att göra nya 

investeringar för att kunna behålla sin marknadsandel, vilket stämmer överens med Företag 

A:s behov av att göra denna investering eftersom några av företagets konkurrenter som bedri-

ver liknande verksamhet redan har investerat i liknande anläggningar. Även Företag D står 

inför eventuella investeringar i utrustning som bottnar i problemet att det dagliga arbetet 

måste underlättas. Företag C har planer på att expandera verksamheten, vilket är anledningen 

till att nya investeringar kommer att krävas framöver. Det beskrivs i teorin att nya investe-

ringar ofta är ett resultat av de önskemål och krav som marknaden ställer. Detta tillsammans 

med ständigt ökad konkurrens gör att många investeringar tvingas fram för att företagen ska 

kunna behålla sin marknadsandel. Detta stämmer mycket väl överens med vad som har fram-

kommit i intervjuerna med de fem företagens ägare/delägare. 

I Bowers efterföljande fas, bedömningsfasen, integreras de olika alternativen som har tagits 

fram i föregående fas med företagets strategiska position. Detta förfarande tycks inte före-

komma riktigt så strukturerat i empirin som i teorin. I denna fas fokuseras informationsin-

samling, vilket dock stämmer bra överens med vad Företag A uppger. I denna fas anser Bo-

wer att företaget också gör en bedömning av de faktorer som ska förbereda beslutsfattarna 

inför ett beslut och att detta beslutsunderlag bör vara genomarbetat och att konsekvenser uti-

från fler dimensioner är enbart de ekonomiska bör kartläggas. Detta tillvägagångssätt stämmer 

väl överens med investeringsbeslutsprocessen i Företag A som har lång erfarenhet av investe-

ringsbeslut. I investeringsbedömningen vägs såväl ekonomiska som strategiska faktorer in. I 

de övriga företagen tycks inte denna kartläggning vara fullt så utvecklad.  

I beslutsfasen som är den sista Bower presenterar görs ett val mellan de olika alternativen och 

det slutgiltiga beslutet fattas. Här är det viktigt att beslutsfattarna har varit involverade även i 

de tidigare faserna för att rätt beslut ska fattas. Samtliga ägare i de fem företagen är involve-

rade i hela beslutsprocessen, vilket är att anse som gynnsamt för att rätt beslut fattas. 

6.2 Påverkansfaktorer 
I det teoretiska kapitlet beskrevs såväl interna som externa faktorer som har påverkan på inve-

steringsbeslut. Tidigare forskning visar i stor utsträckning att mindre företag ofta saknar per-
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sonalresurser och därför inte har tid eller kompetens att analysera ett investeringsprojekt på 

samma djup som större företag har. Mindre företag begränsas också ofta i sitt investeringsar-

bete på grund av kapitaltillgången. Detta stämmer väl överens med vad de fem respondenter-

na uppger, exempelvis säger ägaren till Företag C att osäkerheten huruvida en investering blir 

lönsam eller inte ibland kan göra att han inte vågar ta steget att investera på grund av begräns-

ningen av kapital.  

Tidigare forskning visar också i stor utsträckning att mindre företag ofta går på magkänslan 

och tidigare erfarenheter, vilket samtliga av denna studies respondenter även har uppgett. 

Denna faktor tycks i enlighet med många tidigare studier ha en mycket stor påverkan på inve-

steringsbeslutet. Ägaren till Företag D som inte har tidigare erfarenhet av investeringsbeslut 

men som har arbetet i branschen i tio år uppger att de erfarenheter hon fått under dessa år blir 

viktiga för hennes kommande investeringsbeslut. Ägaren till Företag C har heller ingen erfa-

renhet av investeringsarbete, och som vi nämnde i uppsatsens inledningskapitel kan detta bli 

ett problem då forskning visat att mindre företag ofta baserar sina beslut på tidigare investe-

ringserfarenheter.  

Ägaren till Företag C är ny i sin roll som VD och tog vid det förra investeringsbeslutet hjälp 

av en vän som upprättade en kalkyl. Denna kalkyl utgjorde det enda beslutsunderlaget, vilket 

har visat sig vara otillräckligt för att ett bra och heltäckande beslut ska kunna fattas. VD be-

dömer att han själv inte har den ekonomiska kunskap som han anser krävs för att fatta investe-

ringsbeslut, och därför finns det tankar på att anställa en ekonom. Detta stämmer återigen väl 

överens med teorin som säger att mindre företag ofta saknar personalresurser och därför inte 

har kompetens eller tid att analysera ett investeringsprojekt på samma djup som större företag 

har. 

Enligt teorin fokuserar mindre företag mest på återbetalningstiden, det vill säga hur snabbt en 

investering återbetalar sig, och inte om investeringen blir långsiktigt lönsam. En mindre studie 

visade att faktorer som kalkylränta inte beaktades hos de mindre företagen och heller inte den 

ekonomiska livslängden utan endast återbetalningstiden och betalningsströmmarna. Detta 

tycks inte stämma överens med Företag A vars ägare säger att han eftersträvar långsiktig lön-

samhet snarare än att återbetalningstiden är tillfredställande. Respondenten på Företag E me-

nar dock att det i slutändan alltid handlar om hur lång tid det tar att återfå investerat belopp, 

vilket är ett tankesätt som överensstämmer med vad tidigare forskning har visat när det gäller 

mindre företags resonemang.  

När det gäller kalkylanvändning har tidigare studier att de mindre företagen är mer benägna 

att använda mindre avancerade kalkylmetoder, som återbetalningsmetoden. Ägaren till Före-

tag A uppger att det är återbetalningstiden som premieras när det gäller själva arbetet med 

kalkylen. Som ovan nämndes anser respondenten på Företag E att det är återbetalningstiden 

som uteslutande är det viktigaste vid en investering. Han säger också att den absolut viktigaste 

faktorn i denna enkla kalkyl är intäktssidan; de intäkter som uppstår som ett resultat av den 

genomförda investeringen. Genom att jämföra med andra verksamheter som gjort liknande 

investeringar finns en möjlighet att få en generell bild av de intäktsmöjligheter som finns med 

den aktuella investeringen.  
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Som vi har beskrivit i det teoretiska kapitlet karaktäriseras tjänsteföretag bland annat av att de 

är personalintensiva och personalen anses ofta vara den allra viktigaste tillgången eftersom 

personalens prestationer har ett starkt samband med kundnöjdheten, vilket tydligt framgår i 

intervjun med Företag B som är att anse som ett renodlat tjänsteföretag där personalrelaterade 

investeringar dessutom är företagets primära investeringar.  

Även ägaren till Företag D uppger att hennes personals åsikter är mycket viktiga för henne 

och att personalens åsikter kommer att beaktas inför kommande investeringsbeslut. Ägaren 

till Företag A uppger att han tidigare inte har involverat personalen när det gäller investe-

ringsbeslut, men att han i det fortsatta arbetet ska göra det eftersom personalen som arbetar 

närmast kunderna säkerligen har viktig information som han behöver för att fatta rätt beslut.  

I enlighet med teorin uppger våra respondenter att de tar hänsyn till företagets olika intressen-

ter och att främst relationer till kunder blir allt viktigare, vilket är anledningen till att de beak-

tas inför investeringsbeslut. I det teoretiska ramverket beskrev vi att extern påverkan på inve-

steringsbeslut kan yttra sig i den ökade kundorienteringen och att nära relationer med kunder 

kan ha en så avgörande strategisk vikt att utfall från investeringskalkyler kan förbises. Detta 

stämmer väldigt bra överens med vad ägaren till Företag D uppger i intervjun;  

”Om jag hamnar i en situation då kalkylen pekar åt ett håll och min magkänsla, våra erfa-

renheter, kunder och marknaden i stort tycks peka åt det andra hållet vågar jag säga att kal-

kylen hamnar i underläge.” Detta styrker mycket av vad den tidigare forskningen har visat; 

att kvalitativa aspekter blir allt viktigare än traditionella kalkyler.  

Ägaren till Företag A uppger att andra aktörer har stor påverkan för företagets investeringsbe-

slut eftersom kunden alltid har ett val och att företaget vill kunna erbjuda en bättre tjänst än 

vad konkurrenterna kan. I enlighet med teorin säger ägaren att investeringsbeslut inte kan 

fattas enbart på interna grunder utan att beslutet måste fattas till stor del baserat på olika in-

tressenters förväntningar och krav, det vill säga baserat på externa faktorer. 

Investeringar har en stark korrelation med risk, och för att eliminera risker är det viktigt att 

beakta alla viktiga dimensioner. Ägaren till Företag C uppger att det svåraste vid investe-

ringsbeslut enligt honom är just osäkerheten huruvida investeringen blir framgångsrik eller 

inte. Osäkerhet vid investeringar kan aldrig elimineras helt, men kan reduceras genom att ha 

alla viktiga aspekter i åtanke innan beslutet fattas. 

När det gäller responsen på den framtagna investeringsbeslutsmodellen som presenterades i 

kapitel fyra skiljer sig denna åt mellan företagen. Delägaren på Företag E skulle exempelvis 

vilja se mer fokus på kalkyleringen i modellen medan ägaren till Företag D menar att de kva-

litativa aspekterna väger tyngre än kvantitativ kalkyldata vid beslutsfattande då kalkylen 

hamnar i underläge om magkänslan, erfarenheter, kunder och marknaden i stort indikerar 

motsatsen.  

Varje investeringssituation är unik och beroende på investeringens karaktär samt den verk-

samhet som ett företag bedriver kan investeringsbeslutsprocessen se olika ut. Som ett resultat 

av detta får även vissa påverkansfaktorer större betydelse i en del företag medan samma fak-

torer inte är fullt så relevanta för andra företag. Detta har visat sig i resultatet från intervjuer-

na, då tillvägagångssättet och perspektiven skiljer sig något mellan företagen. Med anledning 
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av detta är det svårt att fastställa vilka faktorer som har signifikant störst respektive minst på-

verkan på ett investeringsbeslut, men med stöd i tidigare forskning och respondenternas inter-

vjusvar kan det vara rationellt att anta att de påverkansfaktorer som generellt tycks ha högst 

påverkansgrad är tidigare erfarenheter och magkänsla, följt av de andra faktorerna enligt ska-

lan nedan. 

 

Figur 4: Faktorer på en skala av påverkansgrad. Egen bearbetning 
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7 Slutsats öch diskussiön 
I detta avslutande kapitel kommer uppsatsens frågeställning återigen att presenteras för att 

sedan besvaras. Därefter följer en avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Slutsats 
Studiens frågeställning var ”Hur kan en beslutsmodell som tar hänsyn till fler aspekter än 

enbart de finansiella se ut för mindre tjänsteföretag? Vilka aspekter är viktiga att beakta i en 

sådan beslutsmodell?” 

Studien bekräftar att ett behov av en heltäckande modell för investeringsbeslut finns eftersom 

det tydligt har visat sig att andra aspekter än traditionella kalkylmetoderna kan ha minst lika 

stor inverkan på ett investeringsbeslut. Att förbise dessa aspekter kan medföra att fel beslut 

fattas vilket kan leda till kostsamma konsekvenser och i värsta fall att ett företags överlevnad 

på marknaden sätts på spel. De aspekter som har visat sig vara betydande att ta i beaktande 

vid investeringsbeslut utöver traditionella kalkylmetoder (som fortfarande utgör en del av 

modellen) är företagets anställda, tidigare erfarenheter, kundernas krav och förväntningar 

(kundrelationer), konkurrenssituationen företaget befinner sig i, övriga intressenter och före-

tagets strategi.  

Om samtliga av dessa aspekter inkluderas i en investeringsbedömning ökar chanserna att be-

slutet fattas på bättre och mer allomfattande grunder än om endast kalkyler används. Oavsett 

vilken/vilka av de ovan nämnda aspekterna som blir helt avgörande för beslutet har de gene-

rellt viktigaste delarna täckts in och risken för överraskande konsekvenser av beslutet kan 

minimeras. Återkopplingen från respondenterna tyder på att den framtagna modellen har 

praktisk relevans och är användbar i praktiken.  

7.2 Avslutande diskussion 
Respondenterna från Företag A och Företag E som är de två företag i studien som har störst 

erfarenhet av investeringsbeslut, uppger att vår modell speglar deras befintliga arbetssätt med 

investeringar. Detta ser vi som ett kvitto på att modellen har potential till att fungera och vara 

användbar i praktiken - och kan utgöra riktlinjer för de företag som saknar erfarenhet av att 

fatta investeringsbeslut. Företag A är det företag som har allra störst erfarenhet av att fatta 

investeringsbeslut i denna studie och företagets ägare uppger att samtliga av hans beslut har 

blivit framgångsrika, där arbetssättet fram till beslut har skett i enlighet med grundtankarna i 

vår modell.  

De tre andra företagen som vid intervjutillfällena saknade erfarenhet av att fatta investerings-

beslut gav också positiv återkoppling på modellens utformning och innehåll och ansåg att den 

kan fungera bra som utgångspunkt för att fatta beslut. Vår ambition var att utforma den på ett 

lättförståeligt och begripligt sätt så att modellens målgrupp kan breddas; av såväl vana som 

mindre vana investerare. Baserat på den respons vi har fått av samtliga företag tycks detta ha 

uppnåtts. 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Den framtagna investeringsbeslutsmodellen skulle kunna studeras vidare genom att den till-

lämpas vid ett verkligt investeringsbeslut i ett mindre tjänsteföretag, från avstampsfasen till 

slutligt beslutsfattande, för att utvärderas djupare och utifrån det utvecklas. För att öka dess 

generaliserbarhet skulle den kunna testas på fler företag än vad som varit möjlig i denna stu-

die. 

Ett annat förslag till fortsatt forskning inom ämnet är att undersöka hur beslutfattande sker i 

mindre tillverkande företag för att identifiera eventuella skillnader eller likheter. Det skulle 

kunna vara intressant att testa den framtagna investeringsbeslutsmodellen i mindre tillver-

kande företag för att se om den är applicerbar även i dessa. 
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Bilaga 1 
Nedan sammanställs de frågor som skickades till respondenterna via mail. 

 Vad för verksamhet bedriver ditt företag? 

 

 När grundades företaget? 

 

 Hur många anställda har ditt företag? 

 

 Har du/ditt företag någon erfarenhet av investeringsbeslut? 

 

 Om nej, vad tror du är svårast när det gäller att fatta investeringsbeslut? 

 

 Om ja, hur går investeringsbeslutsprocessen till på ditt företag? 

 

 Om ja, går ni mycket på magkänsla och tidigare erfarenheter inför nya beslut? 

 

 Om ja, använder ni er av kalkyler när ni fattar investeringsbeslut? 

 

 Om ja, spelar dessa stor roll för det slutgiltiga beslutet eller utgör de en mindre del? 

 

 Om ja, har ni några modeller/rutiner som ni använder er av inför investeringsbeslut? 

 

 Står du och ditt företag inför något investeringsbeslut i dagsläget? 

 

 Var modellen som du fick ta del av tydlig och enkel att förstå? 

 

 Anser du att modellen skulle kunna utgöra ett underlag när du ska fatta kommande in-

vesteringsbeslut? 

 

 Om ja, varför? 

 

 Om nej, varför? 

 

 Anser du att några viktiga aspekter fattas i modellen? 

 

 Vad anser du är viktigast när ett investeringsbeslut ska fattas idag? 

 

 Stämmer detta överens med något moment i modellen? 

 

 Hur anser du att modellen skulle kunna göras bättre? 


